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ΡΗΑΕΡΑΤΙΟ

@παπι επιίὶτίτππε 05811081 ποειίι·ί ίιιεοίοιιὶπτπ πΙίαπειπιιιπι

ιὶίεὶειτ τι τοΙίαπα αετίε. ΙΙππτπ επίτπ τ:οιὶίοοπι οι απατα Πειτε

ποτίριοτοτπ οοπιίποτ, ποπ τα οοποοπεπτοε εεεε ρπίο ποπ εοε

ιαπίπτπ, απί Ιτὶείοι·ίειπτ αείτοΙοςίαο απατα, τπετποτ·ία παπά

ίπιίίςπππι. @παπι παπι ίοίπτπ πιοτι ει1ετε ίπ απίτπο Ιιαπεειτα,

πιο ίὶοι·οο αποεκ1ιιτπ αοΙίίπιπάοε οεπε.ιτί, εἰ τποαο ιαΙί ίτπαςίπο

ίπ είπατποιὶί τπειὶοτία πιί πως ίτπρτίαιίε 16 πςεπε, πι νίι·οο

ι1οοτοε ετα απιτίὶίπτπ ετ1ὶίοι·ί Ιοτεπαππι ίπνίὶετπ. Νεαπε οπίπι

ία θα 1(ειΙοπε, πι οοπὶοτὶειτπ είπε οτειὶίοιτετπ οι οοπεκππι

εειιὶεπιίπτπατ εαερο μετρὶεκπιπ επιὶίττι ρει·ερίοίαε; οί ναί

παπι: τππ11ιττπ ρτ·οίοοί πὶίοι·πιπ οροι·τι, πιεικίτπο Ιτπιίονίοί

Βοιίοττπαι:1ιετ οι Ρπιτὶἱ 11(επιὶὶαπι1 εττπίοοι·πιπ ίπ Ιοί ίτιπτ

τεὶιπε τττίὶτί πι1ίιιίοι·πτπ. Λαιμό ςιπὶίειο τιςεπιίί ι:τιπεπε 1ιιι1ιοο

ρετιππ1πιε ιιοαπο οιτιπεε εππτπει·ειτο νεὶίπι, απί τπί1ιί ίπ ποπ

115εΙΙο οοποίππειιιιΙο ειι1ίποιιππί; από ρι·οι·επε ίιιςι·ειίπτπ ται;

1ρεο ὶιειὶιετ·εττι, πίεί Ριπποίεοί 0πτποιιι οΠίτ:ία ιιππο αποαπο

ρταεΒίτα ιὶεὶιίτίε 1ειπαίππει ε1Τετ·τετπ, είπε οπίπε ίπτὶπεὶτία ει

εοΠετὶία ιτε παπα απίτὶειπ ὶιπίπε. ορετ·ίε 1ὶτεοίοπὶπε ίπ 1ποετπ

ρι·οι1ίεεει. Ρι·ποίοι·επ ποιπίπο Ιοπερππαι Βίι1ε2, Ε'ταποίε‹:πτπ

Β011, Οπτοὶιτπι Μππὶὶίπτπ, αιτί ρατίοε απαετίατπ ππίπει ὶίὶιεΙὶί

ιίοι:ὶι·ίπα εαπ ειάίπνετ·ιτπι.

Μοπαεπετ·ίί Οποεὶίει1οτιτπι. Οπτι.τ:τ.ττπε Κιιοτ.τ..

---74 . -.ῇ___-.___.__
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16. (1οι1οιτ νιι1.ὶοιτυυε (ττ·τιοουε 191. - (11τατ·ὶαι:ουε ο11ιοτυ1η·οὶυυε, ατο. 34,6 Χ 24,

Η'. 171 (= Α-Ρ) 4- 297. (11ιεττ1.αοοει ευυὶ 1'οὶὶα Α-Ε' οι 188. - 111”. Ροτ11τον,11!ουα(εόετ.

Βια!. .41ται1., 1863, 374 εοφ; Μαιιεε, Αττικά, τι. 10 ειχα., 63 1; νου Ιου, Μαμά οπτική,

ρ. ιτττιν εαα.

Γοὶὶετ 86. 1ιιι1ἱοουτ 1ο.ὶἱυυιο, 1)-Γ ετ·οοουυτ οουὶἰυοοὶ οουί'οοὶοε ου

ΗοΙεὶουὶο.

11'. 1. 1οι1οιτ ο. ποιου ειτοο. 111,1 οοο1οοὶυε, ὶυ νοτ·εο νοι·ευε τιουου111.

1”. 288 εοτ·ἱρὶα ευυὶ ε1υο.1)υε εοΙυοτοὶε τι Μιτου υἰὶὶε1ιτ εαοο. 11111

ουὶ 11111. @αἱ τι 1. 2 ετα 1. 76 οττὶαυὶ του, ο111οἱυυὶ οο11οοὶὶοοοοτ Μοτο

τιττττ τυα11τοτυαὶἰοοτιτοτ οὶ αειτουοοτοτυτυ ὶοτὶἰο βετο εετοουὶο ίαοίιτοτ,

ατομο Τόν μικρὸν άστρονόμον αρρο11ειτο εο1ο1τατιι.

Λο ρτίοτο οιτεὶο.οὶ Εὐκλείοου κατοπτρικά. (11. Ηο16οτς·, νοΙ. 1111,

ρρ. να, τινι, αυτή σοὶ Μιτου ο 1(ὶοεὶοὶιοο. ρ1ιὶΙ. αυτου. 103, ευρο. Χ11

ὶτιτυεοτ·ὶρὶα ρεεε άοιτιουε1τ·ιτὶ.

12.42 οο1. ό. Εὐκλείοου φαινόμενα.

11.112 το προ τῶν Εὐκλείοου όπτικῶν.

Γ.18. Εὐκλείοου οεοομένα - Η. 29η οοὶ. τι, τυαουε ροεὶοι·ὶοι·

απο Χν εταὶοοὶὶ) ὐπόμνημα είς το οεοομένα 1Ξὐκλείοου απο

φωνής Μαρίνου φιλοσόφου (Πρῶτον οτι θέσθαι - [1. 29η

οοὶ. ο) οὐχ ώριστὸν πάν). - (11. Μεικτό οι111. νο1. 171, ρρ. ται,

τινι, σοὶ ο πιο. 190, ευρο; Χ Μιτου αοεοι·ὶρὶα οεεο όἱοὶὶ.'

Ρ' . 30 νασαι, ὶυ νοτεο νειάτα υουου11ει τι οτιτου ειτοο. 1111. Ζήτει το

σημεῖον - οεοομένος εστίν. - 13οὶοι1ο Με Γο1ὶει νο.ουα οσο

ουτυοι·αὶει. ~

Γ. 31. Θεοοοσἰου σφαιρικῶν α'-γ'. Ει1.Ν122ο, ΒοτοΠοί, 1862.

11. 46. Θεοοοσίου περὶ οίκήσεων, _

1". 481. Θεοοοσίου περὶ νυκτῶν καὶ ήμερῶν (1. 11 ἱυο. 116411, 001. τι).

1 Ιε ο. 11 (ὶὶοτυ ὶτιυτ 1ο .1 πα!. Ει·τιίοεΗτ., ρ. 10, ο.‹1υ. 26) ι1ο Ηὶρρατι:1τί 1ο11υ

1οαυουε (1. 210228) ιτ1ι οιι‹1οοττυαυυ οιιτιι·ιτὶυτυ ι11ο11οοι11οοτττ τυυε. Βτ11. Μό. 16409;

αυὶ αυτο οοε1 Ρ1ιτουι1οοτ εὶι οκτιταιυε, Μουτ σε 1τοι: αιτοιτυο 111ιι·ο εὶτιὶυουι1υτο οε.εο.



4 οοιιιοιιε νλτιολικι - ιο

ΙΤ'. 591. Ιιιεσι·ἰρὶὶο ι·σσσιιε. Ἀριστάρχου περὶ μετεθῶν καὶ άποστη

μάτων ἡλίου καὶ σελήνης. Ι)σε. 1'. 63, σοὶ. ο, τσὶιοιιιιιιι 1'οὶὶιιιιι

νιισιιιιιιι σ1 εσοιιἱὶιιι· Γοὶὶιιιιι ὶὶσιιι νεισιιιιιιι.

ΚΜ. Αὐτολύκου περὶ επιτολιιΤιν καὶ ούσεων Το οι' (β' ὶιισ. Γ. 671',

σοὶ. ο). - (Η. Διιὶοὶγσιισ, σα. Ηιιὶὶεσὶι, ρ. Χιιιι.

Γ. '70', σοὶ. ο. Ύιμικλεοιις οὶνοιφορικ6ς. - Ετ!. Μαιιἰ1ἰιιε Βι·σειἰασ

1888 οιιὶ ὶιοσ σοιὶἰσσ ιιοιι Πειτε. σοὶ (σί. ρ. ιιιιι).

Ε'. '72. Μτολύκου περὶ κινουμενης σφαίροις.

Ε'. ?5. Ειὶτοκίου 'Ασκαλωνίτου εἰς τὸν (Μο) οι' τῶν Άπολλωνίου

κωνικῶν τῆς κατ' αὐτὸν εκοόσεως ὑπόμνημα - Β'. 88", σοὶ. α

(σΓ. Ησὶὶ›στΒ ὶιι σεὶὶὶ. Αροὶὶοιιὶἰ, ΙΙ, ρ. ιν). Οοὶ. ο τοποσ.

Ε'. 89. Ιιιεσι·ὶρὶὶο ι·σσστιε. Οιὶάλεντος ,Αντιοχέως άνθολογιῶν

βιβλίον πρῶτον.

Α ιιιειιιιι οιιεισ ὶσιιὶιιιιι σιιειτονἱὶ Περὶ μεσουρανήματος.

νιιὶσιιε εσι·ἱρὶιιε σοὶ ει αιιοὶιιιε ὶὶοι·ειτἱὶε, οιιοι·ιιιιι ειὶὶσι· ὶἱ11στειε οιὶιιιι

1ὶεεὶιιιειε ιισοιισ ὶειιιισιι ερσσἱοεειο, ειὶὶσι· ιιιἱιιιιὶειΒ οσα ιιὶὶὶιὶὶεε.ὶπιειε ρἰιι

οι; ἱὶὶσ εσι·ὶρεἰὶ 1'. 89404, ὶιἱσ 1'. 105407. Ποιο 1οπιστι ὶεισὶιιὶεισ “οποιο

ειιιιὶ σοιὶὶσὶε οὶὶιιι ρὶσιιἱοι·ὶε, σκ οιιο ιιοοιὶιιιιι ιιιιιὶὶὶαὶο ασεσι·ἰρὶιιε σοὶ

σοιὶσκ $σὶασιιἰοτιιιε 22, ειισσ. Χνι. Οοο ασ τσ ἰτι σαἱὶὶοιισ ιιισει ναὶσιιὶὶε

σὶ Μίκι οιιὶσ ειτισσεὶοὶει ρὶιιτα τσΕσι·στι1ιιι·.

Ιιισσιο ὶιιι11σσιιι σειρἰὶιιιτι νειιιι νειὶσιπὶε, οιιἰ εειτισ ιιοτι σεὶ ἰιι σοτὶἱσσ

ιι. οιισιιιοιισ ιιοιι σκ ὶιιεστὶρὶὶοιιἱοιιε σειρὶ1ιιιτι εοὶὶε οιιεισ ειιιιι ιη ιι

σοιιιρὶὶο, εσι1 αιὶ οιισιιι σοιιίὶοὶσιιιὶιιιιι σσὶστιε οιιοοιισ σοιὶὶσὶοιιε, οιιιιιι

1ιιιιι οιιὶι1σιιι ιιὶἱὶσε ειιιιὶ, ιι1οιι. Τὶὶιιὶοε σκ Μ 0. σ. Μοτο. 314) ευρρὶσὶοε

ιιιισἰε ὶιισὶιιαο ὶ.

Ι 1. (Περὶ τῆς τῶν άστέρων φύσεως). Μ 1”. 258.

Ι 2. (Περὶ τῆς τῶν ιβ' Ζῳοίων φύσεωςτ›. Μ 1. 2571'.

3. «Περὶ ορίων). Μ 112601'. :

4. (Περὶ ύιιροσκόπου). Μ 1. 28%'.

Ώροσκοπικος τνώμων. Μ 1'. 283.

Περὶ μεσουροινήματος. ν 1'. 89.

Περὶ άναφορᾶς τῶν Ζιροίων.

Περὶ άκοιιόντων καὶ βλεπόντων Ζῳοἰων.

. ίύνοοοι καὶ πανσἐληνοι άπο χειρός.

10. Περὶ επιιαΕώνου ήτοι σαββατικῆς ἡμέρας ἀπὸ χειρός.

11. Περὶ οίκοοεσπότου ἔτοι.ις.

12. Περὶ όιρρενικιΞιν καὶ θηλοκῶν μοιρῶν. Μ Γ. @Η

18. Περὶ φωτισμῶν (ελήνης.

ν-4-ιι-ιι-ιν-ιι-ι·-1$-0-Ημ

Φα>"ΙΦω

1 Ριιιισο. σα. Βοσ1ὶισι· ὶιι σιὶὶὶὶοιισ Ενώ ασ ιιισιιεἰὶιιιει (ὶ)αιιιι51ει‹ὶὶ, 18:27), ρὶι;ιι·ει ιιοε

ωωι., ΙΙ. ρ. 88 εοο., Η. τι. 148-174-.Μιιὶὶ.ιιἰιι ειρρσιιιὶὶσσ ειὶὶὶιιτιιε ειιιιι. νε·ὶιιὶ ὶοὶιιιιι

ὶὶὶ›ι·ιιιιι Η.
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Π

Η

11993

Η 5.

Π 6.

Π '7.

Η 8

Π 9.

Η 10.

Η 11.

Η 19.

Η 13.

Η 14.

Η 16.

Η 17.

Η 18.

Η 19.

Η 90.

Η 91.·

Η 99.

ΙΙ 93.

Η 94.

Η 95.

Η 96.

Περὶ κρύψεως (ελήνης.

Περὶ τριταίας ιἑβοομαίας τεσσαρακοσταίας (ελήνης.

,ΑναβιβάΖοντα άπο χειρὸς εὑρεῖν.

. 'Άλλως συντομώτερον.

Περὶ εύρέσεως βαθμῶν καὶ άνέμων τής (ελήνης.

Ίππάρχειον περὶ ψήφου (ελήνης έν ποίῳ Ζωοίῳ.

(Περὶ ψήφου (Ηλίου καὶ τῶν ε' άστέρων). Μ 1'. 967.

(Περὶ συμπαρουσίας καὶ συγκράσεως). Μ 1. 968.

(Περὶ σχηματισμῶν κατά πλείους). Μ 1. 970.

(Περὶ σποράς). Μ 1. 973).

Περὶ ἑπταμήνων. ν 1'. 891', 8 1. 49 Μ 1. 9741,.

Περὶ τριγώνων. 8 1. 5 (Μ 1. 975).

Τριγώνων όιακρίσεις καὶ οἱκοοεσποτῶν καὶ συνεργῶν καὶ

αὶρέσεων 'Ηλίου (καὶ) (ελήνης ήμέρας καὶ νυκτός. 8. 1. 5

(Μ 1”. 9750.

Περὶ κλήρου τύχης καὶ οἰκοοεσπότου. 8 1'. 6 (Μ 1”. 9760.

Περὶ τοῦ λαχόντος την ώραν ή τὸν κλῆρον άστέρος. 8 1'. 6ν

(Μ 1'. 9760.

Κακοοαίμονος τόπος. 8 Γ. 7ν (19ο Μ φωτο οοο ὶειιτι οποιο οί'.

6999., Η, 118 5ιτα.).

”Αγαθοῦ όαίμονος τόπος.

θεοῦ 'Ηλίου τόπος. 8 1. 8.

. 'Ογοοος τόπος.

Δεύτερος τόπος. 8 1'. 8)'.

“Εκτος τόπος 'Άρεως. 8 1. 9.

Πέμπτος τόπος.

Τέταρτον ῦπόγειον. 8 1. 9ν.

Τρίτος τόπος θεάς (ελήνης.

Δεύτερος τόπος (ός) καλεῖται"Αιοου πύλη. 8. 1. 10.

Τόπων όνομασίαι έννέα. 8 1. 10ν.

Τριγωνικά καὶ ἑἔαγωνικά καὶ οιαμετρικὰ σχήματα.

Περὶ ώροσκόπου τοῦ τῆς τύχης κλήρου. 8 1. 15.

Περὶ ύψώματος 'Ηλίου καὶ (ελήνης πρὸς εὐόαιμονίαν. 8 1. 151.

Περὶ κλήρου τύχης καὶ όαίμονος γ άπο εὐόαιμονίας καὶ άπο

τροπής πράΞεων. 8 1. 16.

Περὶ τόπου τῆς τύχης πρός εὐοαιμονίαν. 8 1'. 1612

Τῶν προκειμένων κεφαλαίων ὑποοείγματα. 8 1. 17.

Περὶ ὲνοόἑων καὶ ἐπισήμων γενέσεων, τὸ σε αὐτὸ καὶ περὶ

άοό.ἔων καὶ ἑκπιπτόντων. 8 1”. 181!.

Περὶ κλήρου οάνους. 8 1. 90ν.

Περὶ κλοπής.

Κλῆρος ἐνέόρας.

Τῶν προκειμένων τόπων ύποοείγματα 8 1'. 911.



1101916198 1'.1'1`16ΑΝ1 - 15

11 97.

11 98.

11 99.

11 80.

11 81.

11 89.

11 88.

11 84.

11 85.

11 86.

11 87.

11 88.

11 89.

11 40.

11 41.

111

111

111

111

111

111

111

πι τι.

111 19.

111 ιε.

πι 14.

111 15.

1

9.

111 8.

4

5.

111 6.

7

8

9.

111 10.

Περὶ χρόνων έμπράκτων καὶ άπράκτων καὶ Ζωής , τοῦ ἐκ τῶν

κέντρων καὶ έπαναφορῶν. 8 1. 99.

Περὶ όιποοημίας ἐκ τῶν Έρμίππου. 8 ί. 98.

Περὶ άποοημίας. .

Περὶ προτελευτῆς γονέων μεθ' ὑποοείγματος. 8 1. 951.

Περὶ γονέων ἐκ τῶν Τιμαίου. 8 1. 98'.

Περὶ όρφανίας πατερων. 8 1. 971.

Περὶ χωρισμοῦ γονέων. 8 1. 98.

Περὶ έλευθερικῶν καὶ ὅουλικῶν γενέσεων. 8 1. 981.

(χήματα (ελήνης ια' προς αποτελεσμάτων ουνάμεις. 15 1. 99.

Περὶ σίνους καὶ πάθους μεθ' ὑποὸειγμάτων καθ' ἔν ἔκαστον

Ζιίιοιον. 8 1.80ν (οκ1ι·ειπει ίπ ν 1. 96).

Περὶ γάμου καὶ συναρμογῆς καὶ εύπαθείας. ν 1. 96.

,Άλλως περὶ γάμου μετά ὑποὅείγματος. ν 1. 961.

Περὶ τεκνι1ισεως ὴ άτεκνίας.

Περὶ άὅελφῶν.

Περὶ βιαιοθανάτων μεθ' ὑποοείγματος. (Βιτ1τειπα ίπ 8 ίαπίιππ

1. 881).

Περὶ επικρατήσεως. 8 1. 49.

Περὶ μοιρῶν έπισήμων τῶν κέντρων. 8 1. 481'.

Περὶ αφέσεως. 8 1. 44 (επίτοπιει ίπ ν 1.90).

Περὶ άνέμων τῶν άστέρων καὶ τῶν ὑιμωμάτων καὶ βαθμῶν.

ν 1. 90.

Περὶ αἱρέσεως τῶν άστέρων.

Τῶν προκειμένων κεφαλαίων ὑποὅείγματα.

Άλλως περὶ έχθρῶν τόπων καὶ άφέσεων ἐκ τῶν κρ ιτο 1·›ήμου.

Περὶ έχθρῶν άστέρων καὶ κλιμακτηρικῶν τόπων περὶ τό α'

όργανον· κριτοὅήμου.

Περὶ άνέμων καὶ τροπῶν. ν 1. 901.

(ίπ πιεις. Ζ') Ἐκ τῶν Βάλεντος περὶ άριθμίου κλήρου καὶ

χρόνων Ζωής· ό ὶ)ὲ αὐτὸς καὶ εἰς τὸ περὶ έμπράκτων

χρόνων μεθ' ὑποοειγμάτων. Ρει·1ίποίιιο 1ιιιο εστί. 11οπεί. 7,

1. 1199

(ίπ Ματς. η). Περὶ κλιμακτῆρος έβοομαόικής καὶ έννεαοικῆς

ἀτωτῆε

(ίπ πιατα. θ') 6υνοοικὴ καὶ πανσεληνιακὴ άγωγὴ καὶ σπορι

μαία (ῶριμαία?) πρὸς τὸν άναβιβάΖοντα περὶ χρόνων Ζωής·

μεθί ὑποοειγμάτων. ν 1. 91.

Πῶς ὅεῖ εὑρεῖν άκριβῶς τον ἐν τῇ σποριῖι"Ηλιον καὶ τὴν (ελή

νην καὶ τὸν ῶροσκόπον,

(ίπ πιατα. ια) Περὶ κλήρου τύχης εἰς τὸν περὶ Ζωής τόπον

μεθ) ὑποοείγματος· έν άι καὶ τα ελάχιστα έτη τῶν άστέρων·

Περὶ κλιμακτήρων. ν 1. 911'.
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ΙΙΙ 16.

ΙΙΙ 17.

Ιλ( 1.

Ιλ(

Ιλ(

Ιλ(

Ιλ(

Ιλ(

Ιλ( 7.

Ιλ( 8.

Ιλ( 9.

Ιλ( 10.

Ιλ( 11.

Ιλ( 19.

Ιλ7 13.

Ιλ( 14.

Ιλ( 15.

11* 16.

Ιλ( 17.

Ιλ7 18.

Ιλ( 19.

Ιλ( 90.

Ιλ( 91.

Ιλ( 99.

Ιλ( 93.

Ιλ( 94.

Ιλ( 95.

Ιλ( 96.

Ιλ( 97.

Ιλ( 98.

Ιλ7 99.

Φ9999

Μέσοι ἔτη τῶν άστέρων..

Αλλως τα μέσα έτη.

(ίπ τπειτς. α' οί εὶι: ι1είπωρε.) Περιόόων όιαιρέσεις.

Περὶ αφέσεως.

Περὶ επιοιαιρέσεως ήμερῶν.

Περὶ χρόνων όιαιρέσεως από κλήρου τύχης καὶ όαίμονος.

Περὶ τῆς τῶν συνόέσμων λύσεως καὶ άντιπαραοόσεως τῶν

άστέρων. λ( ί. 99. .

Πόσα ἔτη μερίΖει ιλέκαστον Ζῷόιον· καὶ τέλεια έτη τῶν άστέ

ρων.

Περὶ χρόνων οιαιρέσεων ὲπὶ κλήρου τύχης καὶ όαίμονος καὶ

ἔπεμβάσεως άστέρων καὶ οίκοοεσποτῶν καὶ συνόοου καὶ

πανσελήνου μεθ' ὺποοείγματος καὶ άντιπαραόόσεως.

Ύπόοειγμα ἀναγκαῖον. λ( ί. 991'.

Περὶ κοσμικού ενιαυτού καὶ τοῦ πρὸς τὴν οιαίρεσιν ἐνιαυτοῦ,

πόσων ἑκάτερος ήμερῶν ἔστι καὶ πῶς όεῖ λογίΖεσθαι.

Περὶ μερισμού ἐτῶν καὶ μηνῶν καὶ ήμερῶν πλειόνων καὶ ελατ

τόνων καὶ ῶρῶν εκάστου άστέρος καὶ τούτων χρήσεις είς

τας γενέσεις.

Περὶ ενιαυτού χρηματιστικοῦ καὶ μερικής (Ρ) αγωγής.

Περὶ τῶν όνομασιῶν τῶν ιβ' τόπων καί περὶ τῆς οωὶιεκατρό

που. λ7 Ϊ. 93'.

Περὶ τής από ὺιμύιματος εἰς ύψωμα παραὺόσεως. ν 1'. 94.

Περὶ φύσεως τῶν άστέρων καὶ επεμβάσεως.

Περὶ τρίτου καί ένάτου τόπου απο ῶροσκόπου.

Περὶ άνωμαλίας γενέσεων.

Περὶ παραὺόσεως αστέρων καὶ αποτελεσμάτων καὶ ῶροσκό

που. λ( 1. 941'.

Έπιμερισμοὶ Σελήνης.

Έπιμερισμοί ιίιτροσκόπου. λ( ί. 95.

Έπιμερισμοὶ Κρόνου.

Έπιμερισμοὶ Διός.

'Επιμερισμοὶ>'Αρεως.

'Επιμερισμοὶ 'Αφροόίτης, λ( ί. 95ν.

'Επιμερισμοὶ 'Ερμού.

Τῶν τεττάρων κλήρων μερισμοί. Ιιτίίίιτπτ ίπ λ(; εοαα. ίπ 8 Γ. 87.

Τὸ τέταρτον περί χρόνων όιαιρέσεως κατὰ τὴν επτόιΖωνον

άνωφερῶς κατὰ Κριτόὺημον. 8 Γ. 88.

Άλλως ἐκ τοῦ Σεύθου περὶ ἔνιαυτῶν έκ ; τού Έρμείου

σχολὴν τὴν ἄφεσιν ποιούσα απο 'Ηλίου ή Σελήνης ή πιρο

σκόπου ή κλήρου τύχης. 5 Ι. 88'.

Περί μηνός πού έστω. 8 Γ. 89.

Περὶ ήμέρας χρηματιστικής.
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Περὶ χρόνων εμπράκτων καὶ απράκτων πρὸς το τέταρτον τῆς

περιόοου. Β Γ. 90.

Περὶ αἰτιατικοῦ τόπου. 5 Γ. αν. .

Περὶ ενιαυτοϋ κλιμακτηρικοῦ καὶ ἐκλειπτικῶν τόπων καὶ

καταρχῶν. 5 Γ. θέ! (οΧὶτεΜα Μ ν Γ. 97).

Περὶ καταρχῶν. ν Γ. 97.

(Μ Ματς. ΥΓ) Περὶ κλιμακτηρικῶν Ζωοίων.

Περὶ αντιγενεσεως εὶς τὸν_περὶ εμπρακτων καὶ απράκτων

τόπον.

(Μ Ματς. ο) Περὶ μηνος χρηματιστικοῦ καὶ ἡμέρας.

Περὶ ἡμέρας χρηματιστικῆς τε καὶ άπράκτου.

(Μ Ματς. ε') Περὶ τῶν προσνεύσεων τῆς (ελήνηςζεν ταῖς

νεομηνίαις ταῖς από Λέοντος καὶ τοῖς ἑΕῆς Ζωοίοις.

Τίς ἡ αίτία τοῦ μεν τα αὐτὰ Μα οωοεκαετίας αποτελέσματα

συμβαίνειν. ν Γ. ων.

Τῶν προκειμένων ἀτωτῶν όποοείγματα. ν Γ. 98'.

Περὶ αφέσεως.

ΡτοοοΜΜΜ (Μ Ματς. α'). ν Γ. 990.

(Μ Ματς. β') Περὶ εμπράκτων καὶ απράκτων χρόνων κατὰ τὴν

τῶν χρόνων μοιρικὴν οιάστασιν καὶ συναφήν. ν Γ. 100.

(Μ Ματς. ο' ὶρτο ή) Δια ποίαν αἰτίαν τοιαῦται χροιαὶ (είε)

τοὺς ε' πλάνητας καὶ τὴν (ελἡνην καὶ τὸν “Ηλιον οἱ παλαιοὶ

ετύπωσαν. ν Γ. 100".

(Μ Ματς. τν) Δια τἰ οἱ κακοποιοὶ οοκοῦσι μᾶλλον ἐνεργἐστε

ροι εὶναι τῶν ἀγαθοποιῶν.

(Μ Ματς. ε') Περὶ επεμβάσεων.

(Μ Ματς. ς') Περὶ τῆς εἰς ι' ἔτη καὶ μῆνας θ' οιαιρέσεως

εμπράκτων τε καὶ απράκτων χρόνων.

Περὶ τῆς όποριαιρέσεως τῆς προκειμένης αγωγής. ν Γ. ΙΟΙ.

(Μ Ματς. Ζ') Μαθεῖν τίνος αστέρας εὶσὶν αἱ καταγόμεναι ἡμέ

ραι τῆς προκειμένης άνωτῆς.

(Μ Ματς. η') Περὶ χρόνων Ζωῆς από πανσεληνιακοῦ καὶ

ωροσκοπικοῦ τνώμονος.

(Μ Ματς. Ν') Εόρεσις πορίμης (ερτ. σπορ-) (ελήνης καὶ

ῶροσκόπου. ν Γ. Ιων.

ΡτοοεΜΜΜ (Μ Ματς. α).

(Μ Ματς. β). 'Αγωγή περὶ χρόνων εμπράκτων καὶ απρακτων

καὶ Ζωῆς πρός τε τὸν οὶκοοεσπότην καὶ τὰς αναφορας καὶ

τὸν ωροσκόπον.

(Μ Ματς. τ') >.ΜΜΜ β' περὶ χρόνων οιαστέσεως (ερτ. οιαιρ-)

πρὸς τας τῶν Ζωοίων αναφορας καὶ τὰς τῶν αστέρων

περιόὶ›ους. ν Γ. 102.
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να 3.

ΙΙΙΙ 4.

ΜΙΙ 5.

ΜΙΙΙ

ΙΙΙΙΙ 2.

Ι- -

ναι 8.

ντα 4.

ΙΙΙΙΙ ο.

ΙΙΙΙΙ

ΙΙΙΙΙ

8.8:

ΙΙΙΙΙ 8.

ΙΧ

ΙΧ 1.

ΙΧ το

ΙΧ3

ΙΧ

ΙΧ

ΙΧ

@Με

ΙΧ
`Ι

ΙΧ 8.

ΙΧ 0.

ΙΧ 10.

ΙΧ 11.

ΙΧ 12.

(Μ Ματς. δ) 'Αγωγή περὶ χρόνων Ζωῆς πρὸς τὸν κλῆρον

τῆς τύχης καὶ τὸν τούτου κύριον. ν 1'. 10%.

(Μ Ματς. ε') Άνωτὴ λεπτομερεστερα καὶ (αεί.) περὶ χρόνων

εμπράκτων καὶ απρακτων προς τὰς αναφορας καὶ τὰς

περιόρους τῶν αστέρων. ν 1. 103.

'Αγωγή περὶ χρόνων εμπράκτων καὶ ἀπράκτων πρὸς Το

ημισυ καὶ τρίτον τῶν τε άναφορῶν καὶ τῶν περιόοων τῶν

αστέρων.

Πῆἔις τοῦ α' όργανου. ν Ι. 101ν

ΠῆΕις τού β' οργάνου φυσικη τῆς περὶ το όργανον οίκονο

μίας προκειμένης.

ΠῆΞις ῶροσκοπούσης μοίρας πρὸς τα προκείμενα Μο

όργανα.

Πῶς χρὴ τῶν οιουμογόνων την `τεννητικὴν ύύραν ἱστάνειν.

Μ 1'. 105.

'Εκοοος (εοτ. είσοοος) τῶν προκειμνέων β' οργάνων. Βεε. Μ

ν 1'. Ιων.

Περὶ πή.ἔεως τῶν άναφορῶν καὶ τῶν τριῶν όρων. 8 1. 141.

Τῶν προκειμένων εφόοων εἰς τὸ ρ' (είς) όργανον ύποοείγ

ματα. 8 Ι. 150'.

Περὶ τῶν ἐχθρῶν τόπων καὶ αστέρων· περὶ κλιμακτήρων (είε)

τόπων πρὸς το αΙ όρτανον. 8 Ι. Ιων.

ΡτοοεΜΜΜ. 8 1”. 15%:

(Μ Ματς. β') Περὶ κλήρου τύχης καὶ οαίμονος εἰς τὸν

περὶ εμπράκτων καὶ απροίκτων χρόνων καὶ Ζωῆς τόπον.

8 1'. 151.

(Μ Ματς. τ') Περὶ τοῦ ιβ' τρόπου είς Το (ερτ. τον) περὶ

εμπράκτων καὶ απράκτων τόπων (ερτ. τόπον). 5 1. 166.

(Μ Ματς. ο) Άτυπη περὶ χρόνων εμπράκτων καὶ άπράκτων

καὶ Ζωῆς πρὸς (ελἡνην. 8 Ι. 108.

(Μ Ματς. ε') Περὶ κλιμακτήρων. 8 1'. 100.

(Μ Ματς. ς') Περὶ κατακλίσεως καὶ καταρχῶν. 8 Γ. Ιων.

(Μ Ματς. Ζ') Περὶ εύρέσεως ῶροσκοποῦντος Ζωοίου καὶ

μοίρας ῶροσκοπούσης. 8 Ι. 162.

(Μ Ματς. η Μ (τοσα αρα ίαΜ α‹Ιοοίο) Περὶ άρσενικῆς καὶ

θηλυκῆς γενέσεως καὶ τεράτων η τετραπόοων. 8 1'. 10%.

'Ατωνὴ περὶ χρόνων Ζωῆς προς τα αποτυίσνια. 8 Ι. ΙΜ”.

Άγωγὴ περὶ χρόνων Ζωῆς πρὸς"Ηλτον καὶ (ελήνην. 8 1'. 100):

Άγωγὴ περὶ ωροσκοπούςσης) μοίρας (μόρας 8).

Ποίοις ὶ›εῖ κανόσι χρῆσθαι καὶ τίνα οεῖ παρατηρεῖν καὶ ότι

ούρεν εφε ημίν. 8 1'. 170):

@Με ΜΜτοτο) Περὶ τῶν συνοἐσμων. 5 1. 17%'.
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ΙΧ 18.

ΙΧ 121.

ΙΧ 15.

ΙΧ 16.

ΙΧ 17.

ΙΧ 18.

ΙΧ 11).

(1η πιατα. ιγ' οί είε ιΙεἰιιοορ5) 'Αγωγή περὶ χρόνων Ζωής

εμπρόικτων καὶ όιπράκτων πρὸς“Ηλιον καὶ (ελήνην. 8 1. 178.

Περὶ σπορᾶς εἰς τὸν περὶ χρόνων Ζωής τόπον.

“Οτι ὅεῖ την γεννητικὴν ιϊιραν πρὸς μερος ακριβῶς στήσαι.

'Αγωγή περὶ χρόνων Ζωής πρὸς“ί·ίλιον καὶ (ελήνην. 8 1. 174):

'Αγωγή περὶ χρόνων Ζωής προς “ί·ίλιον καὶ (ελήνην. 8 1. 175.

Περὶ ωροσκοπικού Ζιμὅίου καὶ αναγκαστικής καὶ φυσικής

ώρας.

(εληνιακή μοίρα πρὸς ῶριαῖον ὅρόμημα αναγκαστική ήν

εύρον. 5 1. 175):

ΙΧ .°ΣΟ(Ρ)Περὶ χρόνων Ζωής εἰς τα ἐν τοῖς ὸργάνοις τοῦ ιβ' κεφαλαίου.

ΠήΞις ῶροσκόπου μοιρική προς τα β' όργανα Οὐόιλεντος

τα ἐν τῷ ιβ' κεφαλίω. ν 1”. 106 (= 81. 177). Βοαιιιιιτίιιτ

εκοιιτρὶα αρνί ροείοι·ὶοτίε (οί. αυτα., ΙΙ, 87).

Περὶ συνελεύσεως : Ηορίιειεεί. ΙΙΙ, 10.

Περὶ χωρισμῶν = Ηερὶιαεεί. ΙΙΙ, 11 (οί. ()αία!., ΜΙ, 104).

>Αστέρων μεταπαραὅόσεις. Κρόνου επιμερισμός οί οπιιιὶιιιιι

εερὶοιιι εὶεὶίειτυπι, (Με. 1. πιο πι πάτα : έναντἱαις `ι·νῶμαις

περιπίπτουσιν.

Παρόιοοσις χρόνων αστέρων β'· ἐπιμερισμοὶ ἐκ τῶν Κριτο

ὅήμου (Ήλιος 'Ερμής ^έοντιΙ ζελήνη (κορπἰω - περὶ τὸν

βίον γενήσονται). Τέλος τοῦ -Β- βιβλίου Οὐάλεντος

αυτι. ρι·ο Θ Ρ) οί Μαρια μια. ναουα. Εκὶτειὶια ὶτιίτα

ο(ὶοιιίιιι·.

ν 1. 107 :Τόποι Ζωὅιακοὶ τῶν ιβ' Ζωὅίων αρμόΖοντες περὶ

χρόνου Ζωής προς τον ελάχιστον καὶ μέσον καὶ μεγιστον

όρον περὶ ορίων. - Ροεί εαιιοιιοε μια. Οἱ πλείους μέντοι

μερίΖουσιν... ούτος ό τρόπος τῶν ἐπιμερισμῶν κείμενος

καὶ παρα τῷ Βόιλεντι απλούς τε εστι καὶ αληθής μᾶλλον

οὐκ επεισάγων μόρια μήνας τε καὶ ἡμέρας - ασε. ί”. 107ν

καὶ τοὺς αστέρας ὅηλῶσουσιν, ὑπὸ εν εναντίων εναντίως Ι.

Γ. 1080'. Ψηφηφορία τής ἡλιακής εποχής (Ύποθῶμεθα βούλεσθαι ἡμᾶς

εκβολήν ποιήσασθαι.... αυτη οαιιοιιὶὶε ρὶιιτίὶ›υε αρ θα‹Ιειιι αιτίου

τι τρια Γ. 105407 ιιεαιιο αιὶ 1. 111, α απο πονο ιιιαιιιιε ὶιιοὶρὶὶ -

[ί. 111ν] εμπροσθεν είσι γεγραμμένα).

Περὶ ὐιρῶματος τοῦ 'Ηλίου (Λόιμβανε τὴν εποχήν τοῦ 'Ηλίου

[ρὶυτα ιιοιι οκίατιὶ]). 8εαιιετιὶὶει εοτὶρίιιτα σαφή.

1 Ια προς νει·ὶιο. ‹ὶεεὶιιὶὶ οοιὶοκ 8 (1'. 18617), σοὶ ι1εεοι·ὶρ1ιιε οεί ότι ν. οιιιιι ίοΙὶα 89

107 ατὶόὶί.ὶει Με αρτιο ροεί.πιο‹Ιο ρει·ὶετιιιιί. οοιὶὶοεπτ είιὶοἱεὶταιιὶ εὶιιριιὶπι·οιιι. νε1 ὶιι‹1ο

νει·ὶεὶπιὶΙο 111 οιιίτειιιιι οιιοαιιο αυτιπιαιιαπι τιοιι οπιιιἱα τι λ'ιιΙοιιίε ρετεοι·ὶρία ειιιιί

αιπιειι αιιο‹:ὶο.πιπιοιΙο αεί οιιπι ροι·ίὶιιοτο.
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16. 1199197. (.ὶειποπία νατίει. Κανόνια τῶν χρόνων τῶν μηνῶν καὶ τῶν

ὴμερῶν τοῦ 'Ηλίου.

11'. 118. Κανόνια τῶν ῶρῶν οί κανόνιον τῆς όρθῶσεως τοῦ 'Ηλίου.

Ρ. 1181. Κανόνια τῶν χρόνων τῶν μηνῶν, τῶν ὴμερῶν καὶ τῶν ῶρῶν

τῆς Σελήνης.

19. 114. Κανόνια τῆς όρθῶσεως τῆς Σελήνης.

Τσίπ 8ει1ιτι·πιτε, 1υρίὶετ, Με”, νεπιτε, Μετοιιτίιιε άναβιβάΖων

οί είιπίὶία.

1'. 197ν ναοιιιππ, Ντιπ άπο ίοίία ίίεπι νειάτα, 1. 198 τειοιιιππ.

8199-1691. Ρὶο1οπιειεί ςοοςιτιρίπε εοτίρίο 1ο1τι ει τπαπιι αι·ο1ιειἱ

2:ιπ1ο επεο. 11111. - Οί. Νοί›1ιο, νοί. Ι, ρ. Χ.

1”. 170. ‹:Ἐ›κβολὴ τοῦ αύθημερινοῦ τοῦ (Ηλίου (Έτέθη εἰς παράοειγμα

μιᾶς ἡμέρας έκβολὴ - καθ' ήν έΖητήσαμεν τοῦτο).

Ψήφος τοῦ αύθημερινοῦ τῆς Σελήνης εἰς παράὑειγμα (Κρα

τοῦνται ῶσαύτως αἱ είκοσαετηρίοες - [ί. 1701) κατὰ τὴν ιο'

ταύτην ἡμέραν τοῦ Άπριλλίου), Α τπειπιι επεο. 11111.

1)οίπ‹1ε ο. πτειππ ίπεὶοςεπὶίοτε εποε. Χ11 πί νίεὶ. (Ή ἔνωσις τῶν

έκβαλλομένων άπό τῶν κανονίων Ζωοίων -- [ί. 179ν τπει1.]

εντός τῶν ἐν τῷ κλειοίω εὑρισκομένων άριθμῶν όφείλουσιν

είναι). Πεὶίαπιιιπ ίοὶίιππ ναοιιιππ εεί.

11'. 178. Πρόκλου οιαοόχου ὑποτύπωσις τῶν ἀστρονομικῶν ὑποθέ

σεων. - Οί. Ρίὶι·ει, Διατί., ν, 9, ρ. 801.

Α πιαπιι εειοο. 1111( αιιαε εεηιιοπίίο. εοι·ίρεί1 ιιεαιιο αεί 1. 9981', ι1είπάε

τιιτειιε εοι·ίΙαοτο οοερί1 ίπι1ε ο. 1. 987. Πε 11ειο ρε1ι·1ε είε Μαειεε, 9116691,

τι. 10: ° Νοε τποάο οειρίὶιιτπ ίπ11ίει εοίεπάιτιπ εεί νοτιππ ίίίιιίοε αιιοαιτε

111) Μετα τπιιπιι τπτ ροε1ει·ίοι·ε ι·ιι1ί1ο 61τοτπεπίο ευρρὶείε εεεε, ρωτο

1ετεει εκ ε1ίο οοάίοε 51) Με οικ1επι πιε.ιιιι αιιειοάιππ ίπάιτο1ε... Τει·ὶίε.

ει1ίαιτεπίο ι·εοεπίίοι· πιαπιτε ρωταω αιιίιίοιπ ει11επτεπ νε1π1 1. 909 πιω.

ειςποεοίὶιιτ εοτίρείίαιιο ίτιοετὶί ειιιοίοτίε οριιεου1ιιπτ ποῖα τῶν Ζιιμοίων...

ιβί Ζωοίοις. ,, Α1) Με πιο ρε.ι111ιππ ι1ίεεεπ1ίτε νίι1ε1›ίε. 1)οε. ί. 189.

Ρ'. 189. Ιοαππεε Ρ1ιίὶοροπιτε Αὶεκτιπεὶι·ἰπιιε (1ο αείι·οίαίαο άσε.

1. 1941.

6.196. Τῶν Άράτου φαινομένων προς είσαγωγὴν ἐκ τῶν 'Αχιλ

λέως περὶ τοῦ παντός - 11'. 908). - Ηοο οοεὶίοε πειτε ει:ὶ.

91αειεε, 00171111. ίπ 9661., τα. 95-86.

16. 9081. Α1 εε έτέρων οιαιρέσεις («Σφαίρα έπὶ τῶν οὐρανίων πλανή

των - ὑπό γῆν).

Γένος Άράτου καὶ βίος ('Αρατος ὁ ποιητὴς - [ί. 904) Εύριπί

όου έπιστολάς). - 61. Μπειεε, 1. ε., τι. 898.

6, 904. Περὶ έέηγήσεως (Τὴν τε τῶν φαινομένων έ.ἔήγησιν - [1. 905]

τέκμωρ γάρ το τέλος). Μιιπιιε τεοεπε ειι1)εοτίρείὶ : τῶν 'Αράτου

φαινομένων πρὸς είσαγωγὴν ἐκ τῶν 'Αχιλλέως.
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Ιπεοτἰρίίο τιιίπε ε πιετιιι εει1επι φοτο ίτιι1ε ε 1'. 999 τιιὶιι·ίοεε.

ρίπιτἱ1. 'ΕΕ ετέρων σχολίων είσατωτὴ προοίμιον (Καλόν κατὰ

τὸν Κυρηναῖον [πιιιὶίε εειρίὶιι 1ιιενίε) - (1. 907) αὐτοῦ τού

κινούντος φοράν). - Εκ Με εστί. οτί. Μεεε.ε, 1. ε., ρ. 89.

1πεοτίρὶίο ιι πιιιιιιι τοοεπιί. Έρατοσθένους εν ἄλλῳ 'Μπάρ

χου εἰς τα Ἀριίιτου φαινόμενα (Τὴν μεν οεῖΕιν τῶν φαινομέ

νων - [1. 9079 Ζῷοια τριάκοντα καὶ επτά). - πι. Μεεεε, 1. ε.,

ρ. 109.

Ιποει·ίρίίο ε. ιιιετιιι τεεεπιί 1. Ποῖα τῶν Ειροίων συνανατέλλουσι

καὶ συγκαταούνουσι τοῖς ἐν τῷ Ζωοιακῷ ιβ' Ζωοίοις (Συνανα

τέλλουσι ρε... - (1'. 908] σταοίων μυριάὶιες κ' καὶ ε'). - 1:16.

Μεεεε, 1. ε., ρ. 114 ειχα.

Περὶ μεταρσίων (Γίνονται ούν φησιν ι1ιναθυμιάσεις - ἀκό

λουθα τούτων ἐρούμεν).

Περὶ κόσμου (Κόσμος ἐστὶ σύστημα οὐρανοῦ καὶ τῆς - τῶν

ἐν τῷ Ζωὶιιακῷ).

Τί οιαφέρει ἀστρον όιστερος (Διαφέρει οι - ὶοεῖν τι τοιοῦτον).

Πόσοι οἱ πάντες άστέρες (Τούς πάντας - Παρθένοι '1χθύες).

Περὶ τῶν τής (ελήνης σχημάτων (Τῶν οι σχημάτων - αἱ οι

λοιπαὶ τού ὑπό τήν).

Περὶ ἀστρων (Τῶν οι άστρων τα μεν ἀπλανῆ - ἀπλανἐσιν

ἄστροις).

Περὶ τῶν ἐν τῇ Ζωνῶν (Ζῶναι σε είσι τής τῆς - ὑπὸ τήν

ἀντίποοες).

Οἱ περὶ τοῦ ποιητού συνταξάμενοι ("Ατταλος <Ράμος - Διδυ

μος πονηρός). - Ηιιπο 1είοτοιι1ιππ ει1. Μειιιεε ίπ Δικταίο, ρ. 191.

Γ. 910. 1ποστίρίίο τεοεπε. 'Μπάρχου τῶν 'Αρἀτου καὶ ΕύοὸΞου

φαινομένων ἐΕητήσεως πρῶτον - Η'. 999, ι·ε11ιιιιιιπι Γοὶίιιπι

αιτήματα νεοεί]. - Οί'. Μεπὶίἰί ρταείεί., τι. νι ες.

8εσιιεπὶίε οὶίπι ειὶίοι·ιιπι ι:οιίἱοοπι είίὶοίο1ιειπί2; οποίοι επίπι ρτίοίίπο.

ιιιιπιοτεί;ίο, αιιιιε ίποίρίι ίιι 1'. 999 (Γ. 1) οι ι1εείπίί ίπ ίοὶὶο απού εει

ροεί 991 (1. 63). Ηεοε ιιεηιιο επί 1”. 986 ει:ι·ίρίο ειιιιί ε πιεπιι ρετερίοιιε

εεἀ ι1είοι·πιί εποε. ΧΝ.

Γ.999. (11εὶίοιὶοτί) Εἰς τὴν Παύλου οιοασκαλίαν περὶ ῶν

έτραιμεν.

Ριτιεπιίὶίίὶιπ ίιιι1ειτ σειρίίιιπι. Περὶ ποιότητος τῶν σχημάτων

καὶ εἰς τί συμβἀλλονται - περὶ οἰκοοεσπότου καὶ χρόνων

Ζωής.

1 8οιιιιεπιίιι αιιοαπο ρι·ο1εςοπιεπα ειιιιί. οειπιίπίτι Ατειεί, αιιεε οι1.Μιιεεε,

θαυμα. ίιι ΑΜΙ.. ρ. 114-133.

9 οι. 1ε.τποπ ειί 1”. 173 οί 904.
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Ιὶ'. 290.

Ιί'. 991.

Γ. 999.

Εἰς τὸν Παῦλον (Οδό ε.ἔόιγονον σχήμα αγαθόν ἐστιν· οίον

Διούμοις -- τού Διὸς τὴν μίαν μοῖραν έν ή ήν μετί αὐτοῦ [Με.

Μ Μειὶία εοτὶὶετιὶὶα). - (Η. απτά., τα, τι. .95.

Θεμέλιος τῆς ἀστρονομικής τέχνης κατὰ τοὺς Χαλοαίους

οόΕα (είε) (Διήγησις σοφωτόιτου ιὶινορὸς περὶ ποικίλης καὶ

πολιιμόρφου σφαίρας κατὰ τὴν τῶν έμπείρων καὶ σοφωτάτων

Χαλοαίων οόὶΞαν (Φησὶν έπλασεν ό πανσοφος θεὸς -[Γ.231[

ἐκ τῶν παρελθόντων πραγμάτων τα μέλλοντα γίνεσθαι εσχά

τως). - ΙαὶίὶιιΜ θά. Ρὶίτα, Απαίω£., ν, 92, τα. 900 ες., οί'. .

αρρεΜὶὶοεΜ ΙιιιΜε ΙΜεΠί.

Περὶ τῶν Ζ' αστέρων τῶν πλανητῶν καὶ τῶν Ζ' Ζωνῶν καὶ

όπως εγένοντο οί άνθρωποι πολυχρόνιοι ἐν τῇ πρώτη χιλιον

ταετηρίοι (Ἐπειοὴ ίοόντες τὸν Κρόνον κυριεύσαντα τὴν πρω

την χιλιόιοα - [Γ. Μινι παρὰ τοῖς εμπείροις όιστρονόμοις τῶν

Χαλααίων καὶ Αἰγυπτίων). - Ειὶίὶι1Μ Μ ααα., Ν, τα. 116.

ΤιιΜ τυρι'. Ύπόοειγμα τῶν προειρημένων χιλιάρχων, εκατον

τάρχων καὶ οεκόιρχων καὶ ενιαυσιάρχων καὶ τῶν έΞῆς. (Μ

Ματς. λείπει οί ίετίὶα ρατε ρας. ναό.) - ΤιιΜ τιιὶττ. Ύπόοειγμα

εἰσαγωγικὸν (οι: -ῶν) ἐπὶ τῶν επαλλήλων Ζ' Ζωνῶν. - 'Γιατι

αἰΜἱαία ρας. ναο.

Τινες ρε μετὰ ταῦτα λαβόντες πρόφασιν ἐκ τῶν προειρημένων

καθολικῶν ύποοειγμάτων συνεστήσαντο μερικωτέρως τὰς

ἔΞεις καὶ θέσεις καὶ επιτηρεύματα τῶν ἐθνῶν όιρίαμενοι ἀπὸ

ανατολής. Εεί αείτοὶοςὶα ςεοςταρὶιὶοα ταοετὶε, τιαΜ Μὶὶίο

ΜοΜοταίατ ΤΖινίσταν [Πεὶιὶιτςὶεὶεὶιατι[ - [Γ. 939] επειρή το

κανόνων τῆς ψήφηφορίας λύχνος ἐστὶν τῆς όιστρονομίας.

Βιιὶιτ. Είσαγωγὴ συνέχουσα το πᾶν μέρος τῆς αστρονομίας

(Ό Ζωοιακὸς κύκλος κινεῖται λοΕῶς έχων τμήματα ιβ' τι

καλεῖται Ζψοια [Ραιιὶὶ ΔΙεκαττατΜί τεοετιεὶο ροεὶετίοτ τα

νὶ‹1.[ εεςιτὶὶιιτ αεεοτίρίίο ρτοΓιτεα ΧΙΙ εὶςιτοτι1Μ - [Γ. ταση

εύλαβες σχήμα έχοντας ή καὶ μονὰΖοντας έκκλησιαστικούς εν

απασι στυγνούς).

Ριαρτ. Περὶ φύσεως καὶ κράσεως καὶ γεύσεως τῶν Ζ' αστέρων

(Ό Κρόνος φύσεως ἐστὶ ιμύχρας καὶ Ξηρᾶς καὶ σκοτεινού

όρους· κυριεύει ρε ρετςὶί ρετ να εὶεΙὶαε, αεε. Μ Βίαια -

[Γ. 939[ ή Σελήνη αποτελεί έχοντας σκέλη παχέα πλατυγονόιτους

χοντρούς κοντούς εύοφθάλμους γυναικοπροσῶπους γυναι

κοειοεῖς εύτραφεῖς).

Βιτὶ›τ. Περὶ έκλείψεως κρίσις (Σκόπει τὴν έκλειιμιν τὴν γιγνο

μένην εἴτε (Ηλίου εἴτε Σελήνης, εν ποίω Ζωοίῳ γίνεται -

[Γ. 3299ν[ εἰ ιτε καλύπτεται ὑπὸ τοῦ καταβιβόιΖοντος, πλείων ή

βλάβη γίνεται).

Ραιὶιτ.Περὶ τροφῆς [ρτο τροπής[ όιέρων (Σκόπει την έαρινὴν τρο
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Ε'. 240ν.

πὴν ὅταν ὁ“Ηλιος είσἐρχεται... - Η. 2401 καὶ τὴν προγενομένην

σύνοὶιον ὴ πανσεληνον καὶ απλως ως προείρηται ποιεῖται).

ΒιιΙιτ. Έκθεσις καὶ οιοασκαλία πῶς οεῖ άποτελεῖν τὰς γενέσεις

(Μετὰ το στήσω τοις εποχὰς τῶν αστέρων καὶ τὰς μοίρας καὶ

τὰς φύσεις τῶν Ζυμοίων - [Ι. 2420 ευρίσκεσθαι τὴν σπορίμην

Σελήνην εἰς τὸν γεννητικὸν ωροσκόπον εἰς τὴν γεννητικὴν

Σελήνην τῶν αὐτῶν μοιρῶν καὶ λεπτῶν).

Βι1Ι1τ. Ύπόοειγμα γενεσεων καὶ ὲναλλαγῶν απο φωνής Ἀλεὶ μ

υἱού 'Ισαάκ τού 'Ισραηλίτου 1. (ΝοτιτιιιΙΙαο ΙΜοαε ναοαιιΙ).

(Γενεθλιαλογικὴ τάΕις καθά ο οιοασκαλικος τῆς οιαιρέσεως

τρόπος άπαιτεῖ οιαιρεῖται εἰς γ' - [1. 2480 καὶ ὁ μεν πατήρ

οοΕάσει τον υὶόν· ο σε υὶὸς πειθήνιος ἔσται τῷ πατρὶ καὶ

υπήκοος).

ΒιιΙατ. Περὶ τῶν ὰοελφῶν (Περὶ τῶν ἀοελφῶν σκοπήσας

ἡρεύνησα τούς ε' άφετικους τόπους τῶν άοελφῶν ήτοι τὸν

τόπον - [1. 244] ὰὶ>ελφοὶ οίουμοι οιὰ το είναι τὴν 'Αφροοίτην

καὶ τὸν Ἑρμῆν ὁμοῦ οισωμω Ζωοίῷ).

Περὶ μητέρων (τα ρε περὶ μητέρων οηλοῖ ἡ Άφροοίτη καὶ ἡ

Σελήνη - Η'. 2440 οὶον ἐστὶ το περὶ άρρενογόνων καὶ θηλυγό

νων).

Περὶ άρρενογόνων καὶ θηλυγόνων (Καταλαμβάνεται ρε τοῦτο

απο τριῶν τόπων τού ουρανού τῶν κυριοτέρων - [Ι. 2450 καὶ

ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μεγιστον σύμπτωμα γενήσεται).

Περὶ τοῦ εἴοους καὶ τῆς μορφής (“Επεται τῷ περὶ τῆς Ζωής

λόγω καὶ ὁ περὶ τῆς Ζωής (Μο) λόγος - ὴγαπημἐνον παρὰ

πάντων· ἔσται ίσχνὸς καὶ τὴν κρᾶσιν θερμός).

Περὶ τῶν παθῶν τοῦ σώματος (Λόγω τοίνυν περὶ τῶν τοιού

των ὰπλῷ λόγω ως το μὴ άνω-[1.240] προς ουσμὰς καὶ

ήοη παρελθόντων το ήμισυ τού Ζωοίου).

Περὶ τῶν τής ψυχής παθῶν (καὶ ἐπὶ τούτων εστι καθόλου

λόγος καὶ μερικός --[1. 2400 οηλοῖ το άποστρεφεσθαι τοῦτον

το ψεῦοος καὶ φιλαληθή εἶναι).

Περὶ παθῶν ωυχικῶν (“Ωσπερ τῷ σώματι παρέπονται πάθη

τινὰ πολλάκις - ιιὶ νία. ὰοεκτον εἶναι τῶν ψυχικῶν παθῶν). -

ΒραὶΜΜ κατ., ίιιΜ (ρητέον τοίνυν περὶ τῶν επισυμβησομένων

αὐτῷ ἐν τῷ μελλοντι - [Ι. 2170 καὶ εύτυχὴς ἔσται παρ) όλον

τὸν τῆς Ζωής αὐτοῦ χρόνον).

Περὶ τοῦ γάμου (τα ρε περὶ τοῦ γάμου καὶ τῶν συνουσιῶν ως

ἐπὶ το πλεῖστον ή 'Αφροοίτη οηλοῖ - [1. 248] ως απο τοῦ

κλήρου τοῦ γάμου ποιήσουσι τα γαμήλια).

Ι Κρίσις αιιαούαΜ οἱι15ὶΙ0Πι εάἰία αεί Μ ΜΗΝ., ΙΙ, τι. 181 (οί. ΙΙΙ. τι. 10; ν, τι. 58”

εορτή Με οαιιοιιἱο οΧ1.ο.1.ἱιτ 1:00. ΝεαροΙὶὶ. 19, Ι. 480 (Μωβ, ΙΜ, τι. 6!).
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Περὶ τέκνων (Ό όἑ περὶ τῶν τέκνων λόγος λαμβάνεται άπο

τοῦ Διὸς- (1'. 9486 ή καὶ θανάτου Με;) όιμεταί τινων, 95

αὐτῶν έπὶ τοῖς λοιποῖς χρήσεται).

Βυὶιτ. Τμήμα πρῶτον περιέχον λόγους έννέα. Τιμη ὶοάοκ (ταρί

1υΙοτυοι, αυοιο ὶοίυιο άο5οτὶὶιο :

Τμήμα πρῶτον περιέχον λόγους ἐννέα. - α'. Περὶ εναλλα

γής τῶν γενεθλίων. - β'. Περὶ άνατροπής τῶν μὴ όεχομένων

αὐτήν. - γ'. Τίς ωφέλεια ή άπο τής εναλλαγής τῶν ἐτῶν. -

ο'. Περὶ τής τῶν άστέρων όιαθέσεως ἐν τῇ άλλαγῇ. - ε'. Περὶ

σχηματογραφίας τής έναλλαγής. -- ς'. Περὶ ήλικίας τοῦ άνθρω

που καὶ λοιπῶν τινων. - Ζ'. “Οσα όεῖ προγνῶναι τον ἐπιστή

μονα πρό τοῦ άποτελέσαι.

Τὸ β' τμήμα περιέχει λόγους ιγ'. - α'. Περὶ άριθμοῦ τῶν

σημαινόντων το έτος. - β', Καὶ τῶν σημασιῶν (οκ -αντικῶν

τω εοοίτα) τής ψυχής. - γ'. Καὶ τῶν σημαντικῶν τοῦ σώμα

τος. - ό'. Καὶ τοῦ Ζωόίου τής εναλλαγής ήγουν ένθα κατήν

τησεν ὁ χρόνος. - ε'. Περὶ τοῦ ξαχαλόάη ήτοι τοῦ κυρίου τοῦ

έτους καὶ τῆς σημασίας αὐτοῦ καὶ περὶ ών οηλοῦσιν οἱ άστή

ρες (5ί‹·) οὶ έφορῶντες αὐτόν. -- ς'. Περὶ τής σημασίας τοῦ

τόπου έν άι έστιν ό (αλχοόάης κατὰ τὴν τοῦ χρόνου εναλλα

γήν. - Ζ'. Περὶ τοῦ ώροσκόπου τοῦ έτους καὶ τοῦ κυρίου

αὐτοῦ καὶ ής έχει κοινωνίας πρὸς τὸν τόπον ένθα κατήντησεν

ή εναλλαγή καὶ τὸν ίαλχοοάην (α 5ορτο ο 5οτ. το2), ἔτι όε καὶ

πρὸς ἔτερον.

Τμήμα τρίτον περιέχον λόγους δέκα. - α'. Περὶ άναγνώσεως

ἐτῶν καὶ τοῦ τόπου τοῦ μερισμοῦ καὶ τοῦ έπιμερίΖοντος καὶ

τοῦ κοινωνοῦντος αὐτῷ. - β'. Περὶ ών σημαίνουσιν οί τε

άγαθοποιοὶ έπιμερίΖοντες καὶ οἱ κακοποιοὶ καὶ οἱ κοινωνοῦντες

κατά τε όρων καὶ κατά τάς άκτῖνας. - γ'. Καὶ περὶ τῆς παρα

όόσεως τοῦ ἑνὸς προς τον έτερον. - ο'. Περὶ τής σημασίας

τῶν άστέρων ότε ό μέν είς αὐτῶν έπιμερίΖει, 6 οι κοινωνεῖ

αὐτῷ. - ε', Περὶ τής σημασίας τοῦ χρονοκράτορος καὶ τοῦ

έπιμερίΖοντος τοῦ ῶροσκόπου. - ς'. Περὶ ών είπον οἱ Ίνόοὶ

περὶ τοῦ Νουπεῦχρες καὶ περὶ ών σημαίνει άγαθῶν καὶ κακῶν.

Τμήμα ο' περιέχον λόγους Ζ'. - οι'. Περὶ τής περιόδου τῶν

Ζ' άστέρων τής λεγομένης Φαρταρίας 1. - β'. Περὶ τοῦ άναβι

βάΖοντος καὶ καταβιβάΖοντος.

Ι Πο Μο νόσο Ο. Βιοι:ὶιοΙιιιιιοο ο. πιο ὶοίοι·τοςει1υ5 οοιιιὶΙοτ Παει: το5οτίρ5ὶί :

Ιιι φαρταρία Μπιτ Μι Μάι” τωἰίετ .τείιπ ιιΙο περίοοος Μίκι, το ιι·ειιίη τινι!"

εοίιείιιΙίε|ι Με .τιιιιιὶείιεί υοτίιοιιιπιιιιι ιυίτιἰ. περίοόος ιιιιιιιοΙιτίεόειι μια! πιο εάν· επ.

.-165(ιτιίι(‹·ιιιΙουρ ΜΜΜ”, μια: Μι αΙίω·ιΙίιιο.ι Με!" Μείωση Μου, Μπα σε ετων·
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Γ. :249.

Τμήμα πέμπτον περιέχον λόγους η'. - α'. Περὶ τῆς αποκα

ταστάσεως τῶν άστέρων ἐν ταῖς τῶν χρόνων ὲναλλαγαῖς είς

τους ίοίους τόπους καὶ τῆς είς ἀλλήλους αὐτῶν επεμβάσεως.

Τμῆμα ς' περιέχον λόγους ς'. - (α.) Περὶ τῆς σημασίας

τοῦ κυρίου τῆς περιόρου. - β'. Περὶ τοῦ περιπάτου τῶν οίκων

καὶ τοῦ περιπάτου τῶν μοιρῶν. -- γ'. Περὶ τῆς σημασίας τοῦ

Ζῳοίου ἔνθα κατηντησεν ο χρόνος. - ο'. Καὶ τού ῶροσκόπου

τῆς ἐναλλαγῆς ότε τύχη είναί τις τῶν κατὰ πῆΞιν οίκων. -

ε'. Περὶ τῆς σημασίας τῶν Ζ' άστέρων καὶ τοῦ άναβίβάΖοντος

καὶ καταβιβάζοντος καθ' ίένα ἔκαστον οίκον εν τη εναλλαγη. -

ς'. Περὶ τῆς σημασίας του κατὰ πῆΕιν αστέρος ότε ὁ χρόνος

εἰς τὸ Ζῷοὶον @θα ήν. - Ζ'. Περὶ τοῦ συσχηματισμού τῶν

άστέρων προς ἀλλήλους καὶ τῆς άπορροίας αὐτῶν.

Τμῆμα ἔβοομον. - α'. Περὶ μεταστάσεως τῶν άστέρων καὶ

τοῦ άναβιβάζοντος καὶ καταβιβάΖοντος καθ, ἔνα ἔκαστον οίκον.

Τμῆμα η περιέχον λόγους τε'. - α'. Περὶ σημασίας τῶν

άστέρων ότε εύρεθῶσιν ἐν τοῖς ἰοίοις όρίοις η εν ἀλλοτρίοις

καὶ ότε τύχωσιν ἐν τοῖς νεφελοειοἐσι τόποις καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς
τόποις τού Συμοιακού. ί

Τμημα εννατον περιέχον λόγους εννέα. - α'. Περὶ τῆς

σημασίας τῶν μηνῶν καὶ τῆς ἐναλλαγῆς αὐτῶν καὶ περὶ τῆς οια

θεσείυς τῶν αστέρων καὶ τῆς σημασίας τῶ τετάρτω τόπω (οίο)

καὶ περὶ ῶρῶν καὶ ἡμερῶν καί περὶ χρόνου κλιμακτηρικού καὶ

περὶ Μουν εΕετάσεων τῶν ἐν τῷ ἔτει γινομἐνυυν. Ι)οοίοίί ίτταοκ

ία οκίτοτττο 1”. 5248'. τω ευττί τμήματα αοοοπτ οί οκίτοιττει

ρτοτουε είίίΤοττο νίαοττὶυτ :το οίε αυαο Με: ομιττττοτατιίυτ;

νίαοττὶυτ αι1ὶοττ1 τμῆμα θ' οί ι' οτε αὶίο Ποτό Ιταιτείει οοεο (οί.

ρ. 98, 24).

Τοκίιτε ίττοὶρίί. Εἰ τάχα το εν τούτῳ τῷ βιβλίῷ πεποιἡκαμεν

τὰς τοιαύτας οιαιρέσεις καὶ @που σαφῶν λέἔεων ταύτας εσα

φηνίσαμεν, αλλ> ούν εν τη χρήσει καὶ τοῖς άποτελέσμασι τῷ

εναλλάττειν πολλη ουσχερεια εστω τοῖς ταύτην μεττούσι

την τέχνην· καὶ οτα τοῦτο ἔτερον βιβλίον ἐΞεθἑμεθα οτα

παραοειγμάτων ἐν τῷ ἐσαφηνίσαμεν ἄπερ οιεγνυυμεν είναι

ουσχερῆ.

Μάο Λπαίορίωτ Παω, τούτο Ζω. ί. Μαι απο” ίπ στα!). Παπα.εσία·ίΠοπ "Με τι"

...)'

τίἱο Γαλαίο, κοίτασμα δεν” ο|ί απού Με άίαΙ"·ίΙίωΙιοπ Ρατιίτω στα· ΙίοπτομαΜΜ.

ΜΙ! τω Ιταιι[ίοι·τι ἴοτ·ωτοΙιεεΙαπρ παοκ ο από τ ύστατη! μια" αιτ| τς, ), 15 απο πω

::τυοί[αΙει·ίιοπ Μπλα" 4,513 φαρταρία μείωση «Μπίστι Μια”. ΙΜ ίαΙ‹·ἰπίπ|ωπ

τεύοτ·"Ι:εττι απο σιντι Ατού. ίτοπίτποπ μι ο[ί ποσό Μαίου", Επί.είοίίωιρεπ στη. Οί.

Βοττοὶιο-ίτοοὶοτοα, Μίκα!. οτ., ρ. 491.
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Περὶ τής εναλλαγής τῶν γενεθλίων (α'. Τοῦ (Ηλίου όντος ἔν

τινι τόπω - οιάφορα γίνεται τα περὶ τούς ανθρώπους συμβαί

νοντα)..

ΙΧ. 2491'. β'. 'Ανατροπή τῶν μὴ οεχομένων το ἔτος καὶ όιπόοειΕις τούτου

καὶ τῶν' μηνῶν καὶ τῶν ήμερῶν (Τινες τῶν ανθρώπων ἐΞενί

σθησαν τους λόγους τῶν αρχαίων - όιὰ το οιαφερον τής

κινήσεως τοῦ 'Ηλίου).

Τρίτον. Προς τους ανατρέποντας τὰς τῶν ἐτῶν ἐναλλαγάς

(Τινες τῶν άνατρεπόντων τὴν άστρονομίαν είπαν μή χρείαν

είναι - [ί. 250] τα τΕε' ὴμερῶν καὶ τετάρτου λείποντος τρια

κοσιοστοῦ μέρους ὴμἐρας).

Τεταρτον. Περὶ ιΙιν συμβάλλεται προς οιάγνωσιν τῶν οιαθε

σεων ή τῶν ἐτῶν ἐναλλαγὴ ήτοι περὶ τῆς ῶφελείας τής απο

τῶν ἐναλλαγῶν τῶν ἐτῶν (Ή μὲν ἀρετὴ τής όιαγνῶσεως κατὰ

τους άνθρῶπους - λυσιτελής καὶ ῶφέλιμος ή τῶν χρόνων

εναλλαγή).

Πέμπτον. Περὶ τής κατασκευής καὶ σχηματοποιίας τής εναλ

λαγής τοῦ ἐτους καὶ τῶν τούτη ἐγγραφομἐνων (Εἰ βούλει

ποιῆσαι τὴν σχηματογραφίαν τής εναλλαγής -[1”. 25017 τελειον

ἐἰἐθου τὸ τῆς εναλλαγής τοῦ χρόνου θεμα).

"Εκτον. Περὶ τοῦ ῶροσκόπου τοῦ ετους καὶ τῶν οιαθέσεων

τῶν άστέρων κατὰ τὴν ἐναλλαγήν ("Οτε ποιήσεις τὸ θεμα τής

τοῦ χρόνου ἐναλλαγής - Η'. 251] ἐν άμφοτεροις τοῖς καιροῖς

ῶς οιαφόρου ούσης τής σημασίας).

“Εβοομον. Περὶ τής τῶν ήλικιῶν οιαγνῶσεως (Δεῖ ἐν ταῖς

ἐναλλαγαῖς τῶν ἐτῶν πρῶτον όιαγνῶναι - [ί. 2511] ύύσπερ

ὰπαγορεύουσι τής φύσεως καὶ ἐκκόπτονται τὰς ἐλπίοας καὶ

ἐπιθυμιῶν ἐστἐρηνται καὶ νόσοις πιέΖονται 1).

>'Ογόοον. Περὶ τής οιαθέσεως τῶν άστέρων ἐν τοῖς γενεθλίοις

καὶ κατὰ πάροοον (Έν ταῖς επτά ούν ὴλικίαις ταύταις ἔκαστος

άστήρ - Η'. 252) ἐκείνω τῷ αστερι κυβερνᾶται, αι άναλογεῖ ή

φύσις τής ήλικίας).

Ένατον. Περὶ τοῦ τίνα οεῖ προγινῶσκειν τὸν άστρολόγον

περὶ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐναλλαγήν (Δεῖ πρό τοῦ αποτελέσματος

τής τῶν χρόνων ἐναλλαγής γινώσκειν - [ί. 2521] ιὶύσπερ

οιαγινωσκεται τα περὶ τοῦ πατρός ἐκ τοῦ γενεθλίου τοῦ πατρός

εἰ καὶ τεθνηκεν ό παῖς).

Τμήμα ὶιεύτερον. Περὶ τοῦ όιριθμοῦ τῶν σημαντήρων τοῦ

ἔτους (α'. 'ὶστἐον ότι το εν ἔτος οιαιρεῖται εἰς μήνας - Η”. 2581

στα τοῦτο οιάφορα ἐστὶ καὶ τὰ κατ' αὐτόν πάθη).

1 Ι.ίΙιτιιτίιιε 1τιίστιὶαπι ερειι.ία νεισιιιι τεὶίοιιὶι νἰασὶἰσσ1 οιιοιΙ ατσὶισὶγραε 1ασιιιιοευει

οι” ὶεσ1ιι ι111ΙΙσΙΙΙ$ ετσι.

σου. ν. Μπιτ. ιι. ο
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1'. 258. Δεύτερον. Περὶ τῶν σημασιῶν τής ψυχής καὶ τοῦ σώματος

καὶ τῶν ἐν ταῖς ἐναλλαγαῖς σημασιῶν (Τας σημασίας ας

προείπομεν λαμβάνομεν τινας μεν - [1. 958) τας τοιαύτας

σημασίας, ας οιδτοι σημαίνουσιν).

Τρίτον. Περὶ τοῦ Ζιμὅίου τής ἐναλλαγής καὶ τοῦ κυρίου τοῦ

ἔτους ήτοι τοῦ χρονοκρόιτορος τοῦ λεγόμενου περσιστὶ ίαλ

χαὅιίιηΙ καὶ ήν έχουσι σημασίαν (Δεῖ ὅέ ἐν τή τῶν ἐτῶν εναλ

λαγή ἰὅεῖν - Η'. 9541 πρὸς τοὺς αστέρας καὶ τὰς ακτινοβολίας

καὶ τοὺς κλήρους καὶ τὰ ὅωὅεκατημόρια καὶ οί1τως ιίιποφαίνου).

Τέταρτον. Περὶ τής χρονοκρατορίας τοῦ Κρόνου ότε αγαθυ

νομένη ή (Ό μεν Κρόνος φύσει ἐστὶ κακοποιὸς καὶ φθορο

ποιὸς - [1. 255] ἐλαττοῦνται πάντα ὅσα προείπομεν).

Πέμπτον. Περὶ τοῦ Κρόνου ὅτεή χρονοκρατωρ καὶ ὺπαρχει

κεκακωμένος ("Οτε ἐστὶν ό Κρόνος χρονοκρατωρ καὶ ὺπάρχει

κεκακωμένος-[ί. 257ν] Ζ', ὅτε συνοὅεύουσιν αὐτῷ οί αστέρες ·

η' ἡ τοποθεσία αὐτοῦ περὶ ής όσον οὐπω λεκτέον).

Περὶ τής σημασίας τοῦ Κρόνου ότε ὺπόιρχει χρονοκράτωρ από

τῶν τόπων ἐν οὶς τυγχάνει (“Οτε ἐστὶ χρονοκράτωρ ό Κρόνος

καὶ τύχη ἐν τοῖς ουσὶ καιροῖς όικόικωτος - Η. 1158] τής τῶν

τόπων θέσεως, ούτως μνημονεύσωμεν καὶ τῶν λοιπῶν αστέ

ρων).

Περὶ τής σημασίας τοῦ Διός ὅτε ὺπάρχει χρονοκράτωρ καὶ ή

όικόικωτος (“Οτε ἐστὶ χρονοκρόιτωρ ό Ζεὺς καὶ ὺπόιρχει όικάκω

τος - [ί. 250ή συσχηματίΖεται αστέρι ἀγαθοποιῷ, τα αὐτὰ

σημαίνει οὶα καὶ ἐπὶ τοῦ Κρόνου προείπομεν).

Περὶ τής σημασίας τοῦ Διός χρονοκρατορος όντος κατὰ τὴν

ἐν τοῖς τόποις αὐτοῦ παροὅον (“Οτε ίιπόιρχει χρονοκρόιτωρ ό

Ζεὺς καὶ ή κατά τε πήἔιν καὶ κατά πόροὅον όικόικωτος καὶ ἐν

ἰὅἱιρ : Με οταὶὶο ειὶιτιιιιιρὶὶυτ)Ι

Ηὶο ὶιιοίρὶί 1'. 9281 (1. ο. ὶτιὶὶίιιιιι αιιαί. μα') ὶοκίιιιιι ειὶίιιιιι οοιιίί

Πειτε : “Αρχή σὺν θεῷ ὅιαφόρων ερωτημάτων ((Ἐ)ρῶ

τησις τίς προς ἔτερον ότι ὅός μοι αφ' ιΙ.ιν βαστόιΖεις -- ἀλλ'

ἀπεντεῦθεν λέγομεν ότι τόσους μήλα) ει:τίρίτι Παει: αρ ότι

ιιιαιιιι αυτια 1'. 178998 οκειτιινὶί, εστί ροείοα @νέα - 17.251ν.

Οίκω ή εν ῷ έχει λόγον αυτια νοτὶπι οοτιὶὶιιιιιιιιί ί. %Ον. -

ΙΕ'. 9252) όποστήσεται λύπας τή τῶν τοιούτων προφάσει.

Περὶ τής σημασίας τοῦ "Αρεος ότε χρονοκράτωρ ἐστὶ καὶ

ακόικωτος ("Οτε ἐστὶ χρονοκράτωρ ό Άρης - [1. 26%) τοῦ

προκειμένου σκοποῦ όντος περὶ σχημάτων ἀγαθῶν).

Περὶ τής τοῦ 'Αρεος σημασίας ότε ἐστὶ χρονοκρατωρ καὶ

1 νοτοπι ι"οτιιιιιπι σειρα σαλ)(οὅοίης ειι.ιτιαιιο εειεο οοπιροειίαιπι ο νοι·ιιὶιιιὶὶο Ρει·είείε

ατι " απαιτει ' οί ι:ὶιοιὶαί ' ιὶοπιίτιιιε , = κὐριος τοῦ έτους εοτ11ιίί ιτιὶὶιί Βι·οοὶαιΙιτιαιια_

·.
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1'. 9681.

11'. 9671.

ὑπάρχει κεκακωμένος ('Ότε ἐστὶν 6 Άρης χρονοκράτωρ καὶ

ὑπάρχει κατά τε πῆ.Ειν - [1. 9681] Με το παραιρέτην είναι τὸν

τοῦτον [αστε. τον ίπ Άρεος??]). 1π τπαι·ςι.:λείπουσι τετράὅια ο',

16 (μισά νει·ιππ εεεε 1περεοίο ίπι11οε αρρατεί, παπι εεαυεπὶία.

αεί τμήμα ο' ροι·11πετε νί‹1επὶιιι·. - 6.1”. είίατπ ίπίτα επί 1. 9811.

ςΑροτπε.εειι·ίε› Περὶ τῆς φαρταρίας τῆς Σελήνης (Τῆς

Σελήνης ή φαρταρία ἐστὶ θ', ἐπιμερίζει Με το έβοομον μέρος

αὐτή - [1. 964] καὶ βλαβήσεται παρά ἱόὅατος ή πυρός καὶ

κλαπήσεται) = οοι1. να11ο. 11, ί. 1161. _

Περὶ τῆς τοῦ Κρόνου φαρταρίας (Τοῦ σε Κρόνου ή φαρταρία

έστὶν έτη ια' - [1. 9641] καὶ πρὸς τῷ τέλει αὐτοῦ ἐπικτήσεται

πλοῦτον) = 11116., 1, 11811.

Περὶ τῆς τοῦ Ζηνὸς φαρταρίας (Τοῦ Ζηνὸς ή φαρταρία έστιν

έτη ιβ' - [1. 965] ὑφ' ι11ν πλησίον κινοὑνου έλεύσονται) =

11116., 1. 19011.

Περὶ τῆς τοῦ Άρεος φαρταρίας (Τοῦ οέ]Άρεος ή φαρταρία

έστιν έτη Ζ' - 11. 9651] άποφαίνεσθαι καὶ περὶ τῶν μερικῶν

αποτελεσμάτων) = 11116., 1. 199.

Περὶ τῆς τῶν άστέρων έπεμβάσεως· οιαιρεῖται ρε είς τμήματα

όκτῶ (εε1 ίπάίοίε τμήμα ε') ('Η ἐν τῇ ἐναλλαγῆ τῶν ἐτῶν επέμ

βασις - [1. 9661] ὑπό τινας ὑὅατῶοεις τόπους καὶ επ' εκείνων

ἐφὶ ἑτέρους).

Τμήμα β'. Περὶ τῆς έπεμβάσεως τοῦ Κρόνου εφ· εαυτόν καὶ

έπὶ τοὺς λοιποὺς άστέρας (Ό Κρόνος άποκαταστάς έν τη ἐναλ

λαγή - 11. 967] νόσω περιπεσεῖται έπικινόύνῷ).

Περὶ τής έπεμβάσεως τοῦ Διός ἐπὶ τον ίὅιον τόπον καὶ ἐπὶ τοὺς

τῶν άστέρων τόπους (Εἰ ιτε ὁ Ζεὺς καταντήσει ἐπί τὸν τοῦ

Κρόνου τόπον - τῷ κλήρω τῶν τέκνων ὑηλοῖ γέννησιν

παιοός).
Περί τῆς έπεμβάσεως τοῦ Άρεος έφί εαυτόν τε καὶ τοὺς λοι

πούς (Ό Άρης έπεμβάς τῷ Κρόνω ἐν τῷ καιρῷ τῆς εναλ

λαγῆς - εἰ ιτε έ.ἔουσίαν έχει, άποβαλεῖται αὐτήν).

Περὶ τῆς τοῦ 'Ηλίου σημασίας καθ) έκαστον Ζωοιον (“Οτε

ὑπάρχει κατὰ τὸν καιρὸν τῆς έναλλαγής ό 'Ήλιος - [1. 968] καὶ

μάλιστα έαν οὐκ ἐφορά ὴΣελήνη).

Περὶ τῆς επεμβάσεως τῆς Άφροὅίτης έπί τε τον τόπον αὐτῆς

καὶ έπί τοὺς ετῶν) λοιπῶν άστέρων (“Οτε καταλάβη ή 'Αφρο

όίτη τὸν κατά πῆΕιν τρόπον [είε] τοῦ 'Ηλίου - καί τινα φίλον

έπικτήσεται ίσον άὑελφῷ).

Περὶ τῆς τοῦ 'Ερμού σημασίας ὅτε ἐπεμβῆ ἐαυτῷ καὶ τοῖς

λοιποῖς άστράσι (Ό ιτε Ἑρμῆς ὅτε έπεμβή τῷ κατά πῆΞιν τόπιμ

τοῦ Κρόνου - 11. 9681] έσται ἐλάττονα τα οεινά).

Περὶ τῆς σημασίας τῶν τόπων έν οίς τύχη ὁ Άρης χρονοκρά
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9”. 9691.

Γ. 970.

Ε'. 9791'.

τωρ ών ("Οτε ἐστὶν ό 'Αρης χρονοκράτωρ - Η. 969] οεῖ

σύγκρασιν ποτήσασθαι τῶν σημασιῶν τῶν τόπων καθώς

προεοείἐαμεν).

Περὶ τής σημασίας τοῦ 'Ηλίου ότε ἐστὶ χρονοκράτωρ καὶ άκά

κωτος (οαίτιο ὶπάίοία 71, 1?) (“Οτε τύχη ό Ήλιος χρονοκράτωρ

οὐ λαμβάνομεν - οί ιτε κεκακωμένοι το ἐναντίον).

Περὶ τῆς χρονοκρατορίας τοῦ (Ηλίου ότε ἐστὶ κεκακωμένος

("Οτε ἐστὶ χρονοκράτωρ ό 'Ήλιος προείπομεν - άσθενέστερα

ἔσται τα αποτελέσματα).

Περὶ της σημασίας τοῦ 'Ηλίου ότε ἐστὶ χρονοκράτωρ καὶ

ύπάρχει ἔν τινι τόπιμ τοῦ όιαθέματος (“Οτε ύπαρχει ό"ί·1λιος

χρονοκράτωρ καὶ ή κατά τε πῆΕιν καὶ κατά πάροοον - [ί. 9709

εἰ οι παραλλάσσει, έσται άσθενέστερα).

Περὶ τῆς σημασίας τής Άφροόίτης ότε ὐπάρχει χρονοκράτωρ

καὶ ή άκάκωτος (“Οτε ἐστὶν ή 'Αφροοίτη χρονοκράτωρ καὶ

ύπάρχει άκάκωτος - [ί. 971] τῶν οἰκείων γυναικῶν καταφρο

νήσας καὶ άκηὺιάσει προς αὐτὰς).

Περὶ τής Άφροοίτης ότε ἐστὶ χρονοκράτωρ καὶ ὺπάρχει κεκα

κωμένη ("Οτε ἐστὶν ή 'Αφροόίτη κεκακωμένη καὶ ὐπάρχει

χρονοκράτωρ -- Η. 9719 ἐν τῷ ένὶ καιρῷ, άσθενέστερα ἔσται

τα άποτελέσματα).

Περὶ τῆς 'Αφροὺίτης ότε ἐστὶ χρονοκράτωρ καὶ ύπάρχει ἔν τινι

τύπω τοῦ οιαθἐματος (”Οτε ἐστὶν ή 'Αφροόίτη χρονοκράτωρ

καὶ ὺπάρχει - [1. 979] ή ό Κρόνος ὺπάρχει ἔν τινι κέντρῷ τής

ἐναλλαγῆς).

Περὶ τῆς σημασίας τοῦ 'Ερμού ότε ύπάρχει χρονοκράτωρ καὶ

ή άκάκωτος (“Οτε ὐπάρχει ὁ 'Ερμής χρονοκράτωρ καὶ τυγχάνει

άκάκωτος - ἐν τῷ ένὶ καιρῷ, πολύ μέρος άφαιρεῖται τῆς

σημασίας).

Περὶ τοῦ 'Ερμού ότε ἐστὶ χρονοκράτωρ καὶ ύπάρχει κεκακωμέ

νος - (“Οτε ἐστὶν ό 'Ερμής χρονοκράτωρ καὶ ύττάρχει κεκα

κωμένος - σὺ πε οιακριναι τῷ νῷ τὰς μί.ἔεις τῶν άποτελεσμά

των).

Περὶ τής σημασίας τοῦ ιΕρμοῦ ότε ἐστὶ χρονοκράτωρ καὶ

ύπάρχει ἔν τινι τόπω τοῦ οιαθέματος ("Οτε ἐστὶν ό ιΕρμής

χρονοκράτωρ καὶ ὺπιίιρχει ἐπίκεντρος - κατά την κριῖισιν

αμφοτέρων άποφαίνεσθαι).

Περὶ τῆς Σελήνης ότε ὺπάρχει χρονοκράτωρ καὶ ή άκάκωτος

(“Οτε ἐστὶν ή Σελήνη χρονοκράτωρ τα αποτελέσματα ἔσον·

ται - 11. 973] ἐΕορίας άπο τόπου είς τόπον καὶ φυλακὰς καὶ

συνοχάς).

Περὶ τῆς σημασίας τοῦ ώροσκόπου τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τοῦ

κυρίου αὐτοῦ (Δευτέραν έχει ούναμιν μετά τον ένιοιυτοκράτορα
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Η.)

`Τ

Ο!

ὁ έπιμερίΖων - [Γ. 275] απο τετραγώνου ή οιαμέτρου, οηλοῖ

βλάβην πολλὴν).

Περὶ τῶν περιπάτων τῶν ἐν ταῖς έναλλαγαῖς λαμβανομένων·

οιαιρεῖ (αὶε) θέ είς τμήματα οέκα· ῶν πρῶτον τμήμα περί τε τοῦ

περιπάτου καὶ τοῦ μερισμοῦ καὶ τοῦ έπιμερίΖοντος καὶ τοῦ

κοινωνοῦντος άστέρος τῷ έπιμερίΖοντιΙ (Δεῖ έν ταῖς εναλλα

γαῖς τῶν χρόνων πολλῶν τόπων ποιεῖσθαι περίπατον τῶν μεν

κατά πήΕιν -- [Γ. 276] εί εε οιοικιοῦσι οιάφοροι αστέρες, ποίη

σον σύγκρασιν τής σημασίας αὐτῶν).

Τμήμα οεύτερον περὶ τάς (είε) σημασίας τῶν αγαθοποιῶν καὶ

κακοποιῶν ὁριοκρατόρων καὶ τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς εἴτε

Βια τοῦ οίκείου σώματος εἴτε οτα τής οὶκείας άκτῖνος (Τοῖς έπι

μερίΖουσιν άγαθοποιοῖς τε καὶ κακοποιοῖς Μία τις πρόσεστι

σημασία έν τή οιοικήσει τοῦ έπιμερισμοῦ - [Γ. 278ν] θάνατος

μεν ού γενήσεται, σύμπτωμα ρε μέγα καὶ κινὸυνῶοες).

Περὶ τής σημασίας τοῦ Κρόνου έπιμερίΖοντος καὶ περὶ τοῦ συν

επιμερισμοῦ τῶν αστέρων προς αὐτόν (('Οτε ποιήσεις τον περί

πατον τινος τῶν άφετῶν ή τοῦ ιΗλίου - ὅτε άκτινοβολήσουσι

το όρων εκείνο καθως είπομεν καὶ πρότερον).

Περὶ τής σημασίας τοῦ Ζηνὸς ότε ὺπάρχει έπιμερίΖων καὶ τὰς

συνεπισημασίας τῶν συνεπιμεριζόντων αὐτῷ άστέρων (“Οτε

έπιμερίζει ο Ζεὺς μὴ συνεπιμερίΖοντος αὐτῷ τινος τῶν άστέ

ρων ή έφορῶντος - [Γ. 279] οίκειωθήσεται βασιλεῦσι καὶ

πρόθυμος έστω ἐν τοῖς έργοις αὐτοῦ).

Περὶ τοῦ έπιμερισμοῦ τοῦ "Αρεος καὶ τῶν συνεπιμεριζόντων

αὐτῷ άστέρων (“Οτε έπιμερίζει ό"Αρης μηὶιενὸς συνεπιμερί

Ζοντος αὐτῷ άστέρος ή [Γ. 279ν] πρεσβείας καὶ άγγελίας καὶ

φήμας καὶ μητέρα καὶ θηλείας άοελφάς).

Περὶ τοῦ έπιμερισμοῦ τής 'Αφροοίτης καὶ τῶν συνεπιμεριζόν

των αὐτή αστέρων (“Οτε έπιμερίΖει ή Άφροοίτη μόνη μηοενὸς

συνεπιμερίΖοντος αὐτή άστέρος - ιὶιιφεληθήσεται προφάσει

γυναικῶν καὶ τεύ.Ξεται αξίας καὶ πλούτου).

Περὶ τοῦ έπιμερισμοῦ τοῦ 'Ερμού καὶ τῶν συνεπιμεριΖόντων

αὐτῷ αστέρων ("Οτε έπιμερίΖει ό 'Ερμής μηοενὸς έπιμερίΖον

τος αὐτῷ ή συσχηματιΖομένου - [Γ. 280] ή τοῖς έτεσιν αὐτοῦ,

τηνικαῦτα ένούναμα έσται τα αποτελέσματα).

Τμήμα ὅγοοον : Περὶ τής κοινωνίας τοῦ χρονοκράτορος καὶ

τοῦ έπιμερισμοῦ αὐτοῦ καὶ τοῦ έπιμερίΖοντος καὶ τοῦ ῶροσκο

που κατὰ τὴν σημασίαν [Μ Ματς. Γ. 28ὶν ααεει·. περὶ τής φάρ

ταρίας τοῦ (Ηλίου 2[ (“Οτε ἐστὶν ὁ έπιμερισμὸς καὶ ὁ κύριος

Ι Ποεροιιαοι·ε νὶιὶεί.ιιι· ίιιιΙὶείε Η. 2, εει.ὶ νίιὶεε ΜυΗα ὶιιτὶκιὶα εεεε.

Π Βιιρτα Γ. 269' «τη. [.ταεί.ειτιιιιτ φαρταρίαι [Ματια 8αιιιτιιὶ Ιονίε Μτιτιίε; ΜΓτα
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αὐτοῦ κατὰ πήΞιν καὶ κατά πάροοον - Η'. 282] καὶ όσάκις

κακωθῶσιν ό"Αρης καὶ ὁ 'Ήλιος , τοσαυτάκις ἐκείνοις [σκ -εῖνος

οι ΜΙ.) βλαβλήσεται). .

Ε'. 282'. Περὶ τής φαρταρίας τής Άφροοίτης (Εἰ σε Άφροοίτη κυβερνά

στα τής οἰκείας φαρταρίας - 11.283] πληθυνθήσεται (είε) αἱ

ῶφέλειαι αὐτοῦ καὶ συνομιλήσει βασιλεῦσι).

Περὶ τής φαρταρίας τοῦ Έρμοῦ (Τοῦ οι 'Ερμοῦ ή φαρταρία

έστιν έτη ιγ' - [1. 28%) βλάπτει τον κύριον τοῦ ι1ιροσκόπουΙ

βλαβλήσεται ό γεννηθεὶς κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον).

Τμήμα θ' : Περὶ τῶν λεγομένων Νουπαχρατῶν 1 καὶ τῶν

κυρίων αύτῶν καὶ τοῦ περιπάτου αὐτῶν καὶ τῆς τρίτης οιαιρέ

σεως αύτῶν καὶ περὶ οιαγνῶσεως παντός ἐπιμερίΖοντος καὶ τῆς

σημασίας αὐτοῦ καὶ τῆς σημασίας τοῦ συνεπιμερίζοντος αὐτῷ

ή κατα σῶμα ή κατὰ άντῖνα καθως οἱ 'ὶνοοὶ ἐΞέθεντο 2.

Γ.284. Τῷ μεν ἐπιμερισμῷ άι προείπομεν έναγχος χρῶνται οί Βαβυ

λιίινιοι καὶ οἱ Πέρσαι καὶ οἱ Αἰγύπτιοι· οἱ μέντοι ίὶνόοὶ καὶ οἱ

γειτνιάΖοντες αὐτοῖς ἰοόντες - 11”. 2851 καὶ τὰ παραριοόντα

καὶ τὰ παραλαμβάνοντα καὶ τοιουτοτρόπως ἐργάΖεσθαι.

Τμήμα οέκατον: Περὶ οιαγνῶσεως τοῦ χρονοκράτορος ἐκ

τῶν ἐννατῶν (είε) κατὰ τὴν >ὶνοῶν οόΞαν (“Οτε καταντήσει

ό χρόνος είς τε (είε) Ζῷοιον, λαμβάνουσιν οί ›ὶνοοὶ χρονοκρά

τορα - οιηγησόμεθα εἰς τὸ μετέπειτα τοῦ θεοῦ θέλοντος).

Λόγος ο' άπο τής βίβλου τοῦ 'Απομάσαρ 8 ἐκ τῆς τῶν ἐτῶν

ἐναλλαγής περὶ τῶν φαρταριῶν ήτοι τῶν κύκλων· καὶ σιμι

ρεῖται είς τμήματα Ζ'. Τμήμα πρῶτον περὶ τῆς φαρταρίας τοῦ

(Ηλίου (“Εκαστος άστὴρ τῶν Ζ' καὶ ὁ άναβιβάζων καὶ ὁ καταβι

βάΖιυν έχουσι χρόνους τινάς ῶρισμένους- [1. 2851'] οτ άς

προείπομεν αἰτίας).

Περὶ τής ἐπεμβάσεως τής Σελήνης ἐπί τε έαυτήν καὶ ἐπὶ τους

τόπους τῶν λοιπῶν άστέρων (Ή Σελήνη κατὰ τὸν τής ἐναλ

λαγής καιρὸν - Η'. 280) οηλοῖ το άποτέλεσμα έσεσθαι ἐξ

άπροόπτου αἰτίας).

Περὶ τοῦ ἐπιμερισμοῦ τοῦ άναβιβάΖοντος καὶ τοῦ καταβιβά

Κόντος (ἙπιμερίΖει σε ό άναβιβάΖων έτη τρία καὶ όηλοῖ εὐτυ

1'. 285 8οὶἰε; στοα σοπιρειασ ίοὶίοτιιτιι (ΜΜΜ οτι1ο ρσι·ὶιιτὶπι1.ιι5 σεεσ νὶιΙσίιιι·. Ηιισσ σκ

ΑροΜαειιι·σ Μπαταρία σεασ οεισιιάίι σοιΙ. ντιπ. 11. 1'. 1081' (Μωβ, ν, τι. 77) οιιί

ριίσὶίτιιιπι οτιΙὶιισΜ εστντινἰ1.

Ι Νουπούχαρ Μ Ποτ. 11. 1”. 57 σι Βοιιιαιι. 2, 1.34” ιιὶ1Μνουπευχρες. Εεεσ 1`οτὶα=ιεσ

τιαυὶι λιαιὶειΙὶι " Μιιὶει1.ὶοιισιιι 1'οτ1ιιτιασ , Μἱὶιἱ εὶΒιιίὶὶσανὶι. ΒτοσΙεσὶιιιαιιιι.

2 ὶάσπι σειριι1 ίπ οοιὶ. Μια. 11, 1.108' (17αίαΙ., ν, τι. 77). ιιΙ›ἱ οιὶιιιιι εισοιιστι11ει

σοιιΒι·ιιιιιιΙ.

8 (Η. £αίαΙ.. Ι. ρ. 88; ν. τι. 01 πιο. σὶ ευρω ρ. 10. νίιΙσιιιιιι· ὶιασσ ιιοιι σκ πινεὶστἱίε

σει! ν. σ. σκ “ Ιιιιτοαιισιοτίο Μαίοτο ,. σκσσι·ραι. ασοεε (Οκτώ, ιι, τι. 148).
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χίαν - Η. 28θν] λέτε τὴν βλάβην ἔσεσθαι περὶ ἐκεῖνο τὸ

μόριον).

$οςικΜΜ (111210 ΜΙ Με ΜΙ ρετἱΜοΜ, Ιπονἰωτ εθοιΜόιιΜ Ρτιι·Πτενι1Μ

οι ΜΜΜ ΜΜΜ :

Γ. 287.

Γ. 2922.

Γ. Μ.

Γ. 809.

Γ. 814.

Γ.317.

Γ.ΒΙΟ.

Β'. 8220.

Γ. 360.

Β'. 890

τ. 893.

Ε'. 395.

Γ'. 397.

θειι1ά‹ΜΗ ἱεειΒοεε.

Ει1οΙἰἀΞ ε ΜΙτοἀω:Ηο Ιπιι·ΜοΜοο. οι ΜΜΜ. (Β Μειιτ:ΗΜο, τη,

3, απο. ΧΙΙ).

ΑτἰεἰοΧειτἰ ὰρμονικῶν στοιχείων οι' β' γ' (Ε ΜετοἰεΜο).

ΑΙνρἱἰ ἰΜτοὰιιοΠο.

Αι·ἰετοΧετιἱ βυθμικά στοιχεῖα (ΠιιΧἰ£ ο Μετοἱ:Μο, Ή, Β; οί'.

Μειτηιπιτό, ρ. τα).

Κανόνιον ὲπιγραφὲν κλειὸίον άστρονομικων.

Κανόνιον των 'Ηλίου κύκλων.

ΡἱοΙοΜειεἰ άρμονικων α' β' τ'.

Ι)ἰορΠο.ι1Η άριθμητικων α'-ς'. Τ8.ΜΜοτν Μ ο(Μ. Ι, Ι). Μ εἰ

ΙΙ, ρ. των πρωτ” Μισο @κτήμα θεεε Μ ΙΙειΠα ΜΜΜ ΜΜΜ

ΒοΜειο (Ρ) Βετο Μεἀἰο 58%. Η (Ρ) ο ‹:ο‹ἰἰοε ΜΜΜ. 48,

Μια. ΧΙΙΙ.

Εἱι1εάοΜ (Με ροΙ)ἩοΜε.

ΜΝΗΜΗ ἱΜτοάιιοΠο ΙππΜοΜοει ΜΜΜ (οί. Γ. 202).

ΕἱιιεἀοΜ εεοϋο οΜ1οτιἰε ΜΜΜ.

Τὰ όνόματα των νομοθετῶν τῆς ὸωὸεκαϋἐλτου.

Τὸ γενέθλιον τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
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ΕΧ()ΕΒΡΤΑ ΒΧ 0.01). 1ὅ (Ήττα. 191)

@ρευμα ο:: νεται να1ειτι:ὶε 11οτ·11εείο.

Υε11.ίί νετὶετιὶἰε ετ1ὶίἰοττετττ εὶετί τττοκ ττριτα ὶνεὶατττατιττοε ττιε εττιἱεειιτιττιτ ε55ε

ερει·ο, ὶειτττεττ Ματια αὶ›εοτιτττττ ττιὶὶτὶ νἰειιτττ ε81, Με ΓαεοίοιτΙο αιττιετἱ Ποτίὶεείμττι

Ποτίὶεςίί οοτττροττετε εί5αιτε Ιοοὶετ εττοετρίίε, εκ φίρμα ὶττςεττἰαττι εστίρὶοτίε ειὶίαιτο

τιτοτ1ο εοεττοεεετεὶιιτ, εεοτττταί Ιί1›τί ρατὶετττ εὶ ηιιατὶυτττ ὶο1ιττιτ ετ. Μία αιτετετὶατττ

ε‹1ετε.

Ετ ατιοαὶατττ σε αεὶαὶε εετὶρὶοτἰετ οὶίτιτ εςἰ «μια, ΙΙ. 86). αρτιο τεείαὶ τη σε αραί

τ·ὶΙ›ιτε παταω. Βήτα εἰ εττοετρία ενττ1αςττταίοςταρττοτ·ιτττι οτττἱίὶἱιττιτα οεὶει·οεαιτε, στη

νε1ιτεὶίοτιττττ αεὶτοὶοςτοτυτττ οιτεὶοτὶὶαὶε ετ νετ1›ίε ττίεὶ ττονοετ Μπα: οοττοίτττιανετιττιτ 1.

ιὶυρὶὶεὶ τίνα Εταεὶίὶίο ναὶεττὶὶε :το Με ίὶιτττί1..

ντι1ἰε. 191, αρετή :Ποσο αεεοτίρετἰττιιτε, οοτιὶἱττιιἱὶ οὶίτττ ανθολογία” η' αιτὶ θ' αετὶ Πει

ιιὶ ὶίὶτετ ρτίτττιτα ει ἱττίὶἱο εί Με. αὶὶετ· ἰτιὶὶίο αιτετεί. @Με ρετὶετυττὶ, οεττε Ματια

τὶιιιὶτιτιι ρετ·ἰετττττὶ; ττατιτ αυτή εαπ. Χντ. ε ναὶἱε:ιττο τὶε5οτίρεὶ›αὶυτ δεὶτὶεττίατιιτε 99.

ὶὶὶε ττττιΙίο ρΙειτὶοι· ετ·τιὶ ετ Γοτὶειεεε ἱττ1εςει·; ττατττ αυτή ἰττ11.ὶι.ιτττ Ιὶρτί ρτίτττί υττηττατττ ἰττ

ν ἰττΓιτειτὶὶ (σιιοι1 εαιτε ίττεεεε ροὶιτί1), τπὶτιιοι1ιτττι αυτή”. εεὶ. Ιττὶεττ:ὶι1ετιιτιὶ.ίαἰὶιττ

τιὶἰαιτοὶ Γοὶἰει ίτι ν ροεὶαιτειττι τ.ὶεεοτίρ1.ιτε ε515,εὶ οοτττραεςἱρυ5 ει›ὶιτίὶετ 1οὶίυττι οὶἱτττ

αυτή 1.89 εοὶταετετιε αε1ττὶιιτττ εε!. ἰιτὶει· 1'. 115 εὶ 117. Ηίε ίεὶὶιτι· εεὶ είται”, στη ὶΙὶα51τττ1ιττ

ττιττττετία σιτα1.ετττὶοτιιτττι ρατ·1ίτττ εὶἰατττ αρτιο εκὶαττὶἰὶ›υα:

«ε φωτ. το) τι = 1'. 89

11 ρετίὶ1.

ο ρετ·ϋι

ο ρετ·τίτ

σ' ρετίὶὶ

ο1 ρει·ὶίί

ὶ›' ρετὶἰὶ

τι' = 1. 116

1 (Η. Αττοττ. τὶε ρὶαττε115, στα ναΙεττὶετττ Ρίοὶεττττ·τευσι Αιτιτοίοιτετττ οοττιρὶΙανίὶ:

αυτή.. Π, 159, ε1 ειτττι αιτἱ Ηερὶιαεεὶίοττετα αυτή Ρατιὶο εὶ ναὶετιὶε τ:οττττττίσειιίτ

(ΜΜΜ. ευ. Ι..ιτ‹1τν., ρ. 119; ΒαΙαΙ., 1, 71).
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(Ουιιί. ιε') ιι ροτἱίί

5 = 1". 90

ο = ί'. 91

τι Ξ ή 92

‹1' = 1'. 98

ο' = 1'. 94

5' = 1'. 95

τι' ροτίὶί

Οιιπί.. ις' = ί. 97404

Οιιιιί. ιΖ' α = 1'. 105

ο ροτὶίί

' ο ροτὶίί

ο ροτίὶί

τι· ροτίίί

· ο' ροτὶίί

ή' ροι·ὶὶί

τι' = 1'. 108

Οιιαί. ιο' τι = ή 107

ι:οίοι·ο. ίπίοτίοτιιπί.

Α1. αποτο ροτίοι·ιιιιί Μία, οπ οπιπία ι1οσοτίρίο. οιιιιιπί ίπ 8. Εί ν αιιίιὶοιπ εοίιιο

οοπίιι1ὶ, 8 απίο πιο ίποροποταί Βίοοει οί απ:ιο Με ι1οοοι·ίροοι·αί που ίίοι·υπι οιιαπιί

πανί, αυοπιαιιοπι παίὶιιο οταί ὶι1 ίαοοτο; ιπιιίοτοιπ ριιτίοπι ίροο ίταιιοοτὶροί. Ροοίοιι

ουπτ οο‹1οιι ν ίπὶίο οοοοί αιια1ίει πόρο, ιΙοοοι·ίρίυο οοί οκ οο οοιὶοκ Ηειιπ1›υτροποὶο

(Η) 04 (Μιιίίι. Ετ. ΙΙΙ, 40) οποσ. 111711, αιιί οὶίπι ί”ιιὶί Ιππι1ο1›ι·οαὶὶ. οκ απο επί οοιπρίιιτοο

ναὶοπίὶο ποίὶίία ιΙοὶαροο. οειί; οι: απο (απιαστο οκοοτρεοταπί Ι.Ιοοποτ (ουίιιει ειι:1ιοι1ὶ5 υίί

Ιίοιιὶί) οί οςο, ίοίιιπι ‹1ο5οτὶρεοι·πί 1λίοοο, αυί αροατιιρίιοπ ειιυιπ ευπιπια1ίὶιοι·αΙὶίπίο

πιί1ιί ιΙσπανίί. ΙσίΙππτίυο οιππ οοπτρΙιιτπ. οιιιίοοι·ὶί οί ουσ Ματίο ιὶίνίοὶοποπι Ιίίιτοι·υιιι

τοοίίίιιοτο οοπιιίυει οὶί, επανω οτι·οι·οει οίε ροροι·ίί αυὶ οκ ίιοι: οοιὶίοο νειΙοπίοπι

οοαποεπ:οὶιαπί. 8ιιΙπιπεἰυ5 νοτο, οιιίυει ίίὶιοτ ιίο πππίο ι:Ιὶιιιιιοίοτίι:15 αιιαοί οοπιιποπ

ίαι·ίπε ροτροίιιυει οεί ναΙοπίίε, ποίίίίαπι οίιιο 1ιπιιεοταί ιιιιί. οκ Ηαπι1ιιιιαοπεί ιιιιί οκ

οοιὶίοο Ροι·ὶει. ειυρρί. αι. 8808 (παπι 880Α. ίίοιπ νο.ίοπίοπι οοπίίποπο ροείοα ιὶοπιιιτπ

ιιὶ› Ηιιοίίο εοτίρίυε επίθ, αυί ίροο αιιοαι.ιο ιιὶίαιιο τποιὶο Πυ›ιίί ο ν. - Οί'. είπω.,

λ'ΙΙ, οσα. 38.

Μία νία τισ ποει ροι·νοποτυπί τοΙίαιιίιιο 1ίὶιτοιιιιπι 1 οί ΙΙ, αιιὶὶιιιε ι1απιπα οο‹Ιίοίε ν

ρπτίίπι πατοίιιπίιιτ; ρο.ι·ίίιτι : παπι Με: αιιοαιιο ίπὶίίιιιπ ίρειιπι ι1οοεί. Παει: ίτειόίίίο

ι°ιιτ8ί15 ίπ σπορ οί νίιοΙοίυτ ι·ίνιιίοο ι1ίνίιΙίίιιι·:

1ί'απιίΙίαο ρι·ίοι·ίο αυτή : Ματοίππ. 814 (Η), εποε. κιν ΜΜΜ., 11, 2, 88 ααα).

Χωροί.. 111. Ο 90, παω. Χν γαμω., Η', 85, 174 ααα).

1.ιιυτοπί., 28, 20 οποσ. κιν (ΒαίαΙ., Ι, 4; ιν, 179).

1 Πο Με ραιιοιι. ι1οί›οο απιίοίίίπο 1οιι.πιιίο (1ιι·ιιονοπ, αιιοπι ριποπιαίιιτο 1ὶίοιὶο

οτορίυιπ οοοο αιιίο ποπ 1υαοί?

44.
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Ηαεο οί ρτίοι·ίε 111›ι·ί ρει·1επι ροε1ει·ίοι·ετπ ε1 :ι11ει·ίιιε ρι·ίποίρίιιτπ οοπεει·ναν11.

1·'ειπίὶίεε τιὶὶετίιιε : 1.πιττεπί. 86, 18, τιππί 1491 (εοι·. 1ο. Ηὶιοεοε), οί. 011111.,

111, 77, 179. Ηίο ρτίπιί 1ι.ιπ1υτπ 111›τί ίιτητιπεπὶα, εειὶ

ρει11ο ρ1επίοτε εκ11111ε1. Α1 ειιερίοίο εε1, πε Μισεί είπι

Με πι1ι111απιεπίπ, ποπ 1ρε1υε 1'ει1επ11ε. @με είε το

απ1εηιπιτπ ίαι1ίοειπ, ρ1ιιτε ι1ε 1ιοο οοιὶίοε οοπιρετίεπι

πεοεεεε εε1.

18: ραι·11οιιὶε. 111:ιι·1 11, ηιιειπ ίπίτα ει111υτιιε ειιιπ, αι1 αιτειιπ 111 ε18 (ί. ε. νι :1611111111

ευπ1, νίι1ο1›ίε ὶιε.πο 1τειιὶίὶίοπετπ πό οοι11οίε ν 8ετπε11ιιτπ ι·ειὶίι·ε.

@πωπω ασ νει.1επτίε ν11:ει.ιπ οι; ρΙιίΙοεορ111ιιιπ ρει·11πεπτ1ε..

Εκ σπιτι: 11, 6. - Β'. 9711, οοεὶίοίε 11.

Νενομοθέτηκε γὰρ ή είμαρμένη έκάστιμ άμετάθετον άποτελεσμάτων

ἐνέργειαν περιτειχίσασα πολλαίς αὶτίαις άγαθῶν τε καὶ κακῶν, οι ῶν

αὐτογέννητοι ὑπουργοὶ Μο θεαὶ φερόμεναι, 'Ελπίς τε καὶ Τύχη, Μακρα

τοῦσι τον βίον καὶ μετά άνάγκης καὶ πλάνης φέρειν έῶσι τα νενομοθε

τημένα. Καὶ ή μεν αὐτῶν πρόοηλος πᾶσι οιιὶι τῆς τῶν αποτελεσμάτων

έκβάσεως έαυτὴν άπελέγχουσα ότε μεν άγαθὴν καὶ μακαρίαν, ότε Μ

σκυθρωπὴν καὶ άνήμερον· οίὶς μὲν γὰρ άνίστησιν 'ίνα καταβάλη, οίὶς

ρε εἰς ταπεινόν καταρρίπτει 'ίνα λαμπρότερον άναστήση· ή οι οὐτε

σκυθρωπὴ ούτε φαιί)ρά, αλλά όιιὶι παντὸς άποκεκρυμμένη πανταχοῦ

λεληθότως ἐπιβαίνει καὶ προσμειὅιῶσα πᾶσιν οὶά τε κόλαΞ πολλὰς

αὶρέσεις άγαθῶν έπιὶ)είκνυσιν ῶν οὐκ έστι λαβέσθαι· πλανῶσα σε τοὺς

πλείστους 1›ιακρατεῖ, οί 1)έ καίπερ άὅικούμενοι καὶ κατακόλουθοι γενό

μενοι ταῖς ήὅοναῖς πάλιν ὺπί αὐτῆς άνθέλκονται, καὶ ἐλπίΖοντες ά

θέλουσι πιστεύουσιν, ἐπιτυγχόινουσι σε 6 μὴ προσὅοκῶσιν. εἰ ί›έ ποτε

καὶ βεβαίαν οίησίν τινα παράσχη, καταλείπουσα προς ἑτέρους πεπό

ρευται καὶ οοκεί παρα πάσιν είναι παρ' ού1)ενὶ μένουσα. ὅθεν οἱ μέν

άπειροι τῆς προγνῶσεως ή μηο' ὅλως έντυχεῖν βουλόμενοι άγονται καὶ

λεηλατοῦνται ὑπό τῶν προειρημένων θεῶν καὶ πᾶσαν τιμωρίαν ὑπομέ

νοντες μεθ' ὴοονῆς κολάΖονται· καὶ οἱ μέν τῶν προσοοκηθέντων από

μέρους έπιτυγχάνοντες καὶ μείζονας πίστεις είσενεγκάμενοι βεβαίας καὶ

καλός τάς έκβόισεις περιμένουσιν, οὐκ εὶοότες το εὐκαθαίρετον καὶ τὸ

επισφαλές τῶν άντιπτωμάτων, ένιοι οέ ού προς καιρὸν άλλά οιά παντός

ταῖς γνωμαις καταὑικασθέντες, έκὅοτον οέ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα

Οί. πό 151.ιιτπ επριι1. 11. 8οὶιιτείτε, Ιανεπαίί.τ Ειίιίοιι.τ, οαρ. ΙΧ. 8 Ε'α1.ιιτπ επίτπ εεί

81οίοίε εὶρμός αίτίων. 4-5 Οί. Α. Ρ., ΙΧ, 49, 'Ελπὶς καὶ σύ Τὑ)(η μέγα χαίρετε·

τόν λιμέν' εὐρον· οὺόέν ἐμοὶ χι)μῖν· παίΖετε τοὺς μετ' ἐμέ εί. Απ111. 1111. 1498,

Βιιεο1ι. 8 καταλάβη ν, οοι·ι·. 1.111. 10 φανερό ν. 19 ροεείε ει3ρέσεις. 16 απ

6νησιν? τινι 6ιιττιοπ1. 17 οίιόέν ν. 91 ενεγκ. 11, οοττ. 6ιιιποπ1.
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ταῖς ἐπιθυμίαις παραοεοωκότες άτιμαΖόμενοι καὶ ἀναισχυντοῦντες ὴ

μηο' όλως ἐπιτυχεῖν ουνάμενοι παραμένουσιν άβεβαίῳ τύχὴ καὶ πλάνῳ

ἐλπίοι ἐΞυπηρετοῦντες. οἱ ρε περὶ τὴν τῶν μελλόντων πρόγνωσιν καὶ

τὴν άλήθειαν άσχοληθέντες άοουλαγωγητον καὶ ἐλευθέραν τὴν ψυχὴν

κτησάμενοι καταφρονοῦσι μεν τῆς τύχης, ού προσκαρτεροῦσι ρε ἐλπίοι'

τὸν οἐ θάνατον ού φοβοῦνται, άταραχως οι οιάγουσιΙ προγεγυμνακότες

τὴν ψυχὴν θαρσαλἐαν, καὶ ούτε μὴν ἐπὶ τοῖς άγαθοῖς άγάλλονται ούτε

ἐπὶ τοῖς φαύλοις ταπεινοῦνται, όιρκούνται σε τοῖς παροῦσι. άουνάτων

οι μὴ ἐρῶντες ἐγκρατῶς φέρουσι τα νενομοθετημένα καὶ πάσης Μονῆς

ὴ κολακείας ἀλλοτριωθἐντες στρατιῶται τῆς εὶμαρμένης καθίστανται.

άούνατον γὰρ τινα εύχαῖς ὴ θυσίαις ἐπινικὴσαι τὴν ἐξ άρχῆς καταβολὴν

καὶ κατασκευάσαι ἐαυτῶ προς το θέλειν ἑτερανι τα γαρ οεοομἐνα καὶ

μὴ εύχομένων ὴμῶν γενήσεται, τα σε μὴ πεπρωμένα ούρε εύχομένων

συμβήσεται. καθάπερ ούν οἱ ἐν τὴ σκηνῇ όποκριταὶ ταῖς τῶν ποιητῶν

γραφαῖς ύπαλλάσσοντες καὶ τα πρόσωπα ύποκρίνονται κοσμίως ότε μεν

βασιλείς ὁτὲ λὴστὰς ότε άγρότας οημότας τε καὶ Θεούς, τον αὐτὸν τρό

πον καὶ ὴμᾶς (χρὴ) τοῖς τῆς εἱμαρμένης περιτεθειμένοις προσωποις

ύποκρίνασθαι καὶ ἐΕομοιοῦσθαι ταῖς τῶν καιρῶν τύχαις ού συγγινω

σκοντας. ἐὰν ρε τις μὴ θελὴ, κακός γενόμενος αὐτὸ τούτο πείσε

ται. κάν μεν τις προσἐχὴ ταῖς ύπ' ἐμοῦ συντεταγμεναις παραγγελίαις

καὶ καθολικαῖς χρονογραφίαις, πάντα κατά τρόπον εύρήσει· ἐὰν ρε

κατοπτεύση μέρη τινά, τας ρε αἰτίας ὴ τὰς λοιπὰς ἐπιλύσεις μὴ ἐπιγνιῖι,

ἐπαινον ὁμοῦ καὶ ωόγον καταψηφιεϊται· ἐὰν οι μηο' όλως ἐντύχη

τ ύπακούσειν, ἐλεγχθήσεται ὁ τοιοῦτος άμαθὴς καὶ ακόλαστος ὑπὸ

τῶν φιλοκάλων καὶ ἐγκρατεστἐρων άνορῶν.

Δεῖ σε καὶ τοῦτο προγινωσκειν κατα τὸν φυσικὸν λόγονΙ ότι ού τα

αυτά οίοοται πᾶσιν ούρε συμφερει·

ἄλλῳ μὲν γὰρ οῶκε θεὸς πολεμήῖα ἔργα,

ἄλλῳ ο, όρχηστύν, ετέρω κίθαριν καὶ άοιοἡνΙ

ἄλλῳ α ἐν στἡθεσσι τίθει νόον εύρύοπα Ζεύς

ἐσθλόνΙ τοῦ ρε τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ' άνθρωποι

καὶ κατά τον συγγραφέα. ού γαρ πάντες άνθρωποι πάντων άνθρω

'7 μὴν Διὶ ρτίιιε ούτε αρρΙίω.ὶ ιιὶ ρ. 31, Η. 10 άλλοτριωθόντες ν. ιιὶ ευιιὶ πιίΠὶε:τ

νοτιοιτε εὶττι. (Ρτορ. Ι, 6, 30; Μίτιιιο. 36, 7. Με.), οί.. Παιιτοιιὶ, ΜἰΠιιτι, Ι, 317. Η. Οί'.

"πειτε νοὶιιοὶοε (ΡΙαὶ., ΔΙεἰό., ΙΙ, 143!) : Ζεύ βασιλεῦ, τα μεν ἐσθλα καὶ εύχομένοις

καὶ ανεύκτοις άμμι Νόσο, τα Μ οεινὸι καὶ εύχομἐνοις απάλεΞον. 13 πεπεπρω

μένα ν. 14 Οί'. σκηνὴ ο βίος ίπ ροοιιὶο αριιά Βοε‹:οτειιὶο ίτινοτιὶο οὶο., Μίκα. ν, 0.

ν. Η. 16 απαλλασσοντες ν, ι:οι·ι·. Πει. (ροεεὶε οὶίαιιι ε·ιταλλ.); αεείιὶοτο (ούν) ταῖς

τ. π. γρ. νοὶ Με αυτό. πρωσωπα ν. 16 ότὲ (Μ) Με Πε. οἡμου ν ιιὶ νία..

οοι·ι·. Πε. “ωραία οημίους). 18 Νεπιρε (καὶ) οὐ. 19 Οὶοιιτιὶί1. ΓΓ. 627 Αττι. 24 ατι

ὴ ύπακούση? ρω ύπακούσαι ροείὶυπι μπαι. Βιι.ιὶοτπι. ἐλεχθὴσεται ν. ατι (ατο

αμαΘὴς? 26 ἐγκατεστἐρων αυτή εεττ. -καλτ-ὶ ν. 26 Η., Ν 730 ααα. 29 ορχησ

τεύειν εὶ “Ηταν ν. 30 στὴθεσι ν. 81 ἐπευρίσκοντ' λ'. 82 καὶ αριιτιιὶαὶ..
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πων οιανοίας ὁμοίαςή πράξεις ἔχουσι. Ταύτα σε πρὸς τοὺς τολμῶντας

κατὰ τού ἔρτου λέγειν προεθεμεθα καὶ πρὸς τοὺς άστροοωρητον φύσιν

κεκτημένους καὶ φιλομαθεῖς. ὅθεν ή μεν ὺπόστασις τοῦ μαθήματος ἱερὰ

καὶ σεβασμιος ὡς ὑπό θεοῦ παραοεοομένη τοῖς 'Σἀνθρῶποις, όπως

καὶ αὐτοὶ μέρος αθανασίας τω τής προγνωσεως ἔχωσι· περὶ ρε τοὺς

εντυγχανοντας ή οιακρισις ελέγχεται ήτοι αληθής ή ανυπόστατος ή

ουσκαταληπτος. όνπερ μεν ούν τρόπον οὐσίαν μίαν πολυτελούς οίνου

από ενός χωρίου κεραμικὰ ἀττεῖα οεξάμενα μετά χρόνον τι μεν ὰπἐὸωκε

τὴν παρακαταθήκην τοῖς πεπιστευκόσι πλήρη τε καὶ εὐάρεστον μεθ'

Μονῆς τε καὶ τέριμεως, όὶ οε μειῶσαντα τοῦ μέτρου τὸν ότκον καὶ μὴ

εύτονούντα όιαβαστάΖειν ὺπερεκΖεσαν το άνθηρότατον [καὶ] ούτε μήν

τῆς Μονής μετέβαλεν ούτε ἡρνήσατο τήν τεύσιν τῆς οὐσίας, οι: εν

όιμφοτεροις οιειμεύσατο, ἔτερα σε μήτε χρόνον ὺπομείναντα μήτε την

φύσιν φυλάΞαντα εύθἐως μετετράπη (ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ετέρων φυτῶν

τὸ ὅμοιον εστι συνιοεῖν· από γαρ ενός όἐνόρου ό μεν καρπός ήούς τε

καὶ πεπειρος τρυτᾶται, άλλος σε σκληρός τε καὶ κατητριιιιίμενοςΙ ἔτερος

τα πικρὸς καὶ σεσηπιὶις η βλαβερὸς τοῖς χρωμένοις)Ι τον αὐτόν τρόπον

καὶ αἱ τῶν εντυτχανόντων όιάνοιαι· ό μὲν γὰρ μετά προθυμίας καὶ επι

μονής τὰς μαθήσεις ποιησάμενος μέχρι τέλους την ήοονην εκτήσατοΙ οί

τα ἀφύσικοι καὶ άμαθεῖς ὰκροθιτεῖς τὰς εἰσόόους ποιησάμενοι καὶ μὴ

ετχρονίσαντες οιὰ το άκαρτέρητον μη15ε νομίμοις ὺφητηταῖς εσχολα

κότες ελετχον μεν καθ' ἑαυτῶν απαιοευσίας είσηνετκαντο, ιμότον σε

κατά τῶν συνταγματογράφων. -

'Εόισαντες οε τα περὶ φυτῶν καὶ οὐσίας ἐπὶ τὴν ἀνθρώπων τενναν

· κατελθωμεν καὶ σκοπήσωμεν.άπὸ ούο φύσεωνΙ από τοῦ αὐτοῦ πατρός

τε καὶ μητρός της αὐτῆςΙ παῖοες πολλοὶ τεννῶνται, όιλλ' οὐχ όμοίαν την

φύσιν τη σποριῖι ή τη πρὸς εαυτούς συμπαθεία κἐκτηνται, όινομοία σε

τύχη όιὰ τής καταβολής φερόμενοι οἱ μεν κοσμίως καὶ εὐτενῶς όιχθέν

τες το τενος οοΞάΖουσι καὶ μακάριοι καθίστανται καὶ οιὰ τῆς ίοίας

φιλοκαλίας ἔργα τε καὶ ναοὺς κατασκευάΖουσι καὶ όχλοις όρεστοὶ

`τίνονται καὶ τέκνων `τονας καὶ εὶκόνας προλείφαντες περιόντες μεν

οοΞαζονται, θανόντες σε αίωνίας φήμης καταἔιούνται. οἱ με οὐ μόνον

τοῖς `τονεύσι καὶ οίκείοις ἔχθιστοι `τενόμενοι οια κακότροπον ήθος'

ἀλλὰ καὶ τοῖς μη προσήκουσι πολλοὺς απεστρειμαν παιοοποιῆσαι· οἱ

ρε παρὰ τῆς φύσεως καὶ θεού οιωχθέντες οικαίαν τιμωρίαν ὺπἑμειναν

- καὶ› πρὸς αἴσχιστον ή βίαιον κατήντησαν τέλος. όπερ καὶ τοὺς κατά

τού μαθήματος οῖμαι πείσεσθαι.

1 ή προΕεις ςεπιἱιιαι. ν. Πο ειεῖ.τοὶοςἱαο οὶ›ὶτεοίαί.οτ111υε, οί. ΒοὶΙ. $ΙιαΙἰι·ιι Μπι·

ΡίοΙοιπαεια, 131εαη. θ φιλομαθη Ουιιιοτιἱ. 5 Μετα Με εὶίοἱὶ. Γίτπιίο.. Μα"ι.,)ΠΠ,

μπεί'. (ΒοΙὶ, 146). 11 ήπερ εΕεοήμησαν τι, απερ εΕί15ισεν Πε. 13 συνειοεῖν ν.

91 ιιοΙὶπι μονίμως. 24 τα] τας ν. Νοιιιρο καὶ (τόνου) ουσίας, που ρι·αεοὶαι

φ. [καὶ] οὐσίας “ία Πιιιτιοαί). 25 ιιοΙὶιιι σκοπήσωμεν, (όπως 31 προσλείιμαν

τες ν. 33 οἱ] ήτοι οἱ ειιρι·αεοι·. οι ν. :Η Γοι·ὶ. που ορυει μαθήματος (εἰπόντος).
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Εκ αίματα τ, 9. - Β'. 99".

Καὶ ταῦτα μεν ήμεῖς νήφοντι λογισμῶ καὶ πολυμερίμνοις άνίαις

οοκιμάσαντες μετά πολλοῦ πόνου προεθέμεθα τοῖς γε νοῦν ἔχουσι, καὶ

ωσπερ οἱ παλαιοὶ καὶ περὶ ταῦτα ήσχολημένοι επραττον ουνάμενοι

εΞομοιοῦσθαι καὶ συμπάσχειν. αλλά νῦν όαοίως μεν τούτων (τις τῶν)

τὴν επιστήμην νοθευόντων λόγοις κεκαλλωπισμένοις καὶ ποικίλαις

μεθόοιυν άγωγαῖς πείσειεν (άν) ού μόνον τοὺς τῆς θεωρίας άμυήτους,

ἀλλὰ καὶ τοὺς ποσῶς αῦχοῦντας ή ἐν μεγάλη οόΕή καθεστῶτας οιά το

άκατάληπτον τής περὶ αὐτῶν γοητείας τε καὶ τόλμης. τα γὰρ άποπτω

ματα μὴ κρίνων εναντιωματα εὺημερεῖ οτα τοῦ θάρσους μὴ ἔχων ερυ

θημα ελεγχον άμαθίας, άλλ' ιΞίσπερ τραγικὸν ὴ κωμικὸν πρόσωπον

περικείμενος σκηνοβατεῖ, πλάνης μαλλον ὴ αληθείας τρόπον κεκτημέ

νος. ό οε άπο οογμάτων καὶ απο θεωρημάτων φερόμενος πολυχρονίαν

μάθησιν μὴ βουλόμενος καταρρῖιμαι επερειοόμενος τή εμπειρία ὅτε οὴ

βακτηρία βραοἐως μεν καὶ οεοιότως φθέγγεται καὶ τῇ οιανοία συννε

κροῦται λογιζόμενος το μεν άπόπτωμα φυγής (καὶ) θανάτου άξιον, το

οι επίτευγμα κἑαρ πεπονημένον ἀρετῆς. τοῦτο Μ περὶ τοὺς άμα

θεῖς ή μετά ακριβείας μὴ φέροντας τὸν χρόνον ὴ τὴν ιί3ραν γίνεται~

ὅθεν εχρήν τοὺς μάλιστα μετά ασφαλείας βουλομένους άκούειν περὶ

τῶν όντων καὶ εσομενων κρίναντας τοὺς άνορας οίτινες εἴεν μετά

σπουοής συναγωνίΖεσθαι καὶ ἐΕομολογεῖσθαί τινα τῶν πραγμάτωνΙ

όπως καταλαμβανόμενος ο προγνωστικος τὰς κεντροθεσίας ακριβείς ή

καί τινας ουναστικοὺς τόπους εξ άριθμῶν καὶ άγωγής περὶ τῶν όντων

αποφαίνηται. πολλάκις γάρ, καθως προεῖπον, ού μόνον αὐτοὶ ἀλλὰ καὶ

οἱ τούτων γεννήτορες τας ωρας οιαψευοόμενοι άοικοῦσι τὴν επιστή

μην· ὁμοίως γαρ καὶ αὐτὸς ἐκ τῶν ιἑμῶν φυτοσπόρων κατελαβόμην.

αλλά ταῦτα μεν [ούν] οὐ πράσσουσι, βουλόμενοι εν στιγμή περὶ τῶν

καταθυμίων καὶ μὴ συγκεκραμένων ακούειν καὶ άουνάτων πραγμάτων

επιτυγχάνειν οιά τινος μυστικής κακουργίας, όικούοντες μεν παρά τῶν

αμαθῶν καὶ πράσσοντες μετά προθυμίας, οι μὴ θέμις, ήοόμενοι

παραυτίκα ἐπαίνω καὶ τιμαῖς αμείβονται τοὺς πολεμίους, κακολογοῦσι

οε τοὺς σεμνοὺς καὶ εμπείρους ως μὴ ουναμένους μήτε οῦτως ραοίως

αποφαίνεσθαι μήτε πράσσειν λεπτομερῶς, ουκ εἰοότες ότι μετά πολλοῦ

πόνου καὶ Ζητήματος τα πράγματα εκάστης γενέσεως καταλαμβάνεται.

ἐΕ ῦστέρου οε σφαλέντες τῶν προσοοκωμένων καὶ μετανοοῦντες "

5 5ο. αίει:οιυ.ίουο. Ο κεκακαλλωπισμένοις ν. 0 Κόπηκε περὶ αὐτόν.

θυμα ν ιιὶ νία. Η παρακείμενος ν. 123 6 ρε] ός ν. 14- εοὶόπὶίατυ ειιιιττι αεαεοοτε

αίίὶοοτε Ποὶετιε. 1546 συνεκκρουεται ν. 17 κατά κ. π. αρετή Γε., τετειιει Ιτ·ι·ὶι:ὶ

ναί πομπή αίἱουίι.15. 90 επομένων ν. 98 τινας] ποτήρι: τοὺς. 94 αποφαίνεται τι.

28 :ται ὶιιοςετιιὶωπ περὶ τ. κ. καὶ μὴ Η εοι·ὶὶιοπιὶυπι συγκεκομμένως να! εἰιτι. :ιοί ίπ

μὴ ὶιιὶοί ιὶειὶὶνιιε α συγκεκρ. ρεπτὶεπο (νοὶυί. τιμή). 20 ροε5ὶε μὴν ναὶ μέντοι.

30 ποτήρι: πρασσόντων. :Η πιτιὶὶιειτιαὶὶοοο πεττὶεμετιὶεε, ὶπἱπιίοοε μια ναὶοτιὶὶε πω.

ὶρεοτυιυ, ι·ειιιιιτιετιωὶατ Ι:ιιιιὶίὶ›υε εὶ ὶιοτιοτίὶιιι8.
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ὲπισφαλῶς καὶ άνταρῶς οὐ μόνονιμοτον κατὰ τῶν φειὶσαμένων επει

σφέροιισινΙ ἀλλὰ καὶ το μάθημα όινιὶπαρκτον φημίΖουσι καὶ τοὺς μετα

χειριζομένους ἐχθροὺς ὴτοῦνται. συμβαίνει με αν ὸλίτους καὶ άναΕίους

τῆς επιστήμης πολλοὺς άτιμάζεσθοιι.

$τ:κτι τ.ιιττιι ι>ιτοοτ:τιτωικ. - Γ. 33”.

Πᾶσα μεν οὐν ἐπιστήμη καὶ τεχνη ὰρεστὴ κατὰ (τὴν) τοῦ ἐπάτοντος

επρᾶιἰίν τε καὶ σύνεσιν ἡ καὶ σώματος ἔιἔιν οἰκείαν ἡ άναρμοστον πρὸς

τὴν ἔειν. ὅθεν καὶ πολλοὶ μέμφονταί τε καὶ χλευάΖουσι τοὺς πλησίον,

ἐπεὶ μὴ τῆς αὐτῆς κεκοινωνήκασι πράξεωςΙ ὅττερ ἐστὶν άοὐνατον καὶ

άσύμφορον πάντας Τα αὐτὰ εὶοἐναιΙ ἴοιον σε ἑκάστου ἀγαθὸν ὴτοιὶμε

νοι·ὶ·κέκτηται συμβαίνει τε καὶ φρονεῖν οοκεῖ βελτιστα. πολλάκις γαρ

εὺρίσκεταὶ τις ῶν οημιουργος καὶ μεθοοικὸς προς τας ὲπιβολὰς τῶν

πράξεων καὶ επιτευκτικός, κάν άπειρος `τραμμάτων επιτοτχάνη· ὁ σε

πάνυ πεπαιοευμένος ραοίως άλίσκεται ως άπειρος τῶν παθῶν ίιπ,

άφελοτητος καὶ άοιοικησίας προοεοομένος. καὶ οῦτος οουνωμενος

ματαίαν ὴτεῖται τὴν της παιοείας ὲπιβολὴν καὶ εὐοαίμονα προκρίνει τον

άμαθῆ. Ταῦτα τα εὶμαρμἐνης καὶ τύχης ἐστὶν ἔργα. αίτινες άφάτως

ήρεμα σιινερχόμεναι τοῖς ἀνθρώποις οῦς μεν μακαρίους οίὶς τα κακο

δαίμονας άπερτάζονται άλοτίστως καὶ ἀπρεπῶς. καὶ ούτως οτα πλάνης

καὶ κακουργίας ὁ βίος ὁοειὶων ά μὲν αὐΞει καὶ οοἔάΖει καὶ είς εὐημερίαν

καὶ προφάνειαν άτα, ὡς καὶ πολλοὺς ὲραστὰς τῶν τοιοῦτων γίνεσθαι,

α σε λυπεῖ καὶ φθείρει καὶ μαραίνει καὶ είς λήθην καὶ κίνουνον καὶ μίσος

μεταφέρει· τινὰς αι εἰς τὰς εχθίστας αὐτοῖς τέχνας καὶ ἐπιστήμας

μετατρεψας άμετανόητον τνωμην καὶ πρᾶ.ἔιν καὶ τύχην ένηρμοσατο.

ταῦτα σε πάντα τελίσκεται καὶ τίνεται μεθ) ὴοονῆς καὶ αρμονίας καὶ

λύπης κατά τοις τῶν καιρῶν μεταβολὰς καὶ τὰς τῶν χρόνων ανακο

κλήσεις.

Προέτραιμα μεν οὐν ταῦτα καὶ αὐτὸς σεμνυνόμενος ἐπὶ τὴ περίχω

θείση μοι ὑπὸ τοῦ οαίμονος οὐρανία θεωρία, ὴτις νῦν άτιμάζεται καὶ

οὶπελαιὶνεται, καὶ προτενεστέρα ἱιπάρχουσα καὶ τα πάντα οιέπουσα ἐν

τῷ βίω, ῆς άνωθεν οὐοὲν οὐτ' ἔστιν οὺτὶ ἔσται, ποτε τα ἐπίφθονον

οοκεῖ καὶ τοὐνομα κεκτῆσθαι, ὅτε οἱ προ ἡμῶν ἐπὶ τούτῳ ηὐχουν καὶ

έμακαρίΖοντο. ἄχθομαι οὐν καὶ Ζηλωτὴς τυγχάνω τῶν παλαιῶν βασι

λέων τε καὶ τυράννων [καὶ] τῶν περὶ τα τοιαῦτα έσπουοακοτων| επεὶ

μὴ τοῖς αὐτοῖς ηὐτὐχησα βιῶναι χρόνοις εὐπαρρησὶαστον καὶ άφθονον

8 [στα. πρὸς τέχνην ε. αιιὶ. π. τὴν πράἔιν. 10-11 εκάστου τι. ὴτοῦμενοι κεκτη

ται ν. 11 συμβαίνει φωτο νίιτι Πειραια τιεεοίο 12 τις ιὶιν ο. Βιιὶτὶοοὶιτττι. 13 επιτα

χάνει ν. Μι Μοὶἱιιε ειὶ εοι·ὶρ5ὶ55εὶ πρακτὲων ναὶ αίττι. 15 ο ουνάμενος ν. οὶὶτως ο

οεῖνα μεν Πε. 13 οῦτος σε πλοίνης ν. 520 μὴν ν. 23 ἐχθίστοι›ς ν. 94· αμετα

νόητον ττοτι ὶτιὶοὶΙεςο; ιιττ εὐμετ.? 30 καίπερ προτ. 118. 31 οπότε ν. 38 ετα

ααα. Η. Βὶθ85, .Υεε|ισμ.τ., Η. 1; Βεὶὶιοτιεὶ.εὶτι, Ροὶτιτατιάτω, ρ. 4. 34 καὶ ἀεὶ. ΒεὶιΖ.

σου. ν, Ματ. τι. 3
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τον αίθέρα καὶ τὴν άναΖήτησιν κεκτημένοις. εἰς τοσοῦτον γὰρ ἐπιθυμίας

καὶ ἀρετῆς ἔσπευσαν, ως τα ἐπὶ γῆς καταλιπόντας οὐρανοβατεῖν αθα

νατοις ψυχαῖς καὶ θείαις καὶ ὶεραῖς γνωμαις συνεπιστησοντας, καθῶς

καὶ ὁ Νεχειμω ἐμαρτύρησε λέγων· “Με τα μοι πάννυχον προς

ἀέρα *** καὶ μοί τις ἐΕἡχησεν οὐρανοῦ βοὴ, τῆι σάρκας μεν

αμφεκειτο πεπλος κύανόχρούς κνἐφας προτείνων καὶ τὰ ἑΕῆς.

τίς γὰρ οὐκ αν κρίναι ταύτην τὴν θεωρίαν πασῶν προύχειν καὶ μακα

ριωτάτην τύγχάνειν, εν ἡ ιΗλίου μεν τακτοὶ ορόμοι κατά πρόσθεσιν καὶ

άφαίρεσιν αριθμῶν τροπαῖς επεμβαίνοντες καιρῶν μεταβολας προση

μαίνουσιν, ανατολάς καὶ ούσεις, ἡμέρας καὶ νύκτας, ῶρῶν [καιρῶν]

κρύος καὶ θάλπος, αέρων εὐκρασίας, ἔτι με συνιοεῖν ἔστι καὶ Μήνης

άνωμαλους ορόμους, προσνεύσεις τε καὶ αναχωρήσεις, αὐΞήσεις τε καὶ

μειώσεις, ύψος τε καὶ βάθος, ανέμων φοράς, συναφὰς καὶ απορροίας,

εκλείψεις τε καὶ σκιασμοὐς καὶ τὰ λοιπα πάντα; ἐκ τούτων όοκεῖ συνε

στάναι τα τε ὲπὶ γῆς καὶ θαλάσσης καὶ οὐρανοῦ καὶ άρχη καὶ ὶτὸὶ τέλος

τῶν γεννωμένων. τῶν τα λοιπῶν αστέρων πέντε ·1· αἱ πορεῖαι καὶ

αστατοι ορόμοι καὶ ποικἱλαι φάσεις, αλλά καίπερ οὶνῶμαλοι καὶ πλανῆ

ται όνομαΖόμενοι ἐστηριγμένην τὴν φύσιν κέκτηνται καὶ οτα τακτῶν

ανακυκλήσεων καὶ περιόοων είς τούς αὐτούς αποκαθίστανται τόπους.

τα νῦν ο” εΕίχνεύσις καὶ κατόρθωσις τῶν πραγμάτων ὑπό τοῦ

φόβου άμαιιροῦνται καὶ προμαραίνονται, ὴ ρε οιάνοια αρνούμενη καὶ

άστἡρικτος λογισμοῦ ὐπάρχούσα ἐν τοῖς αὐτοῖς οὐκ επιμένει, (ἀλλὰ

αλλοτε αλλαχού πηὸῶσα τὴν πρώτην λήθην αναλαμβάνει. εύπροαίρετος

τα τις ῶν καὶ φιλόκαλος ραοίως όκνον [αναλαμβάνει] καὶ άμαθίαν

αὶρεῖται μαλλον ὴ επικίνουνον ἀρετὴν· (τα όμως ἐπὶ πάντων ἡ επιθυ

μία κρατεῖ καὶ κολαζομένη καὶ λύπουμένη επιμένει ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς. ἐμὲ

οὲ ούθ” ίππων ορόμοι ποικίλοι καὶ ταχεία μάστιγος ροπή ανεπτέρωσεν

ούτε ρὐθμοὶ ὸρχηστῶν καὶ αὐλῶν καὶ Μούσης καὶ κεκλασμένης αοιοῆς

θέλΕις ματαία ἔτερφεν ούθ' όσα ποτὲ Μα μεθόοων ἡ χλεύης ἐιτάγεται

τούς άκούοντας, όιλλ> ούρε μὴν επιβλαβέσι καὶ έπωφελεσιν πράξεων

ὴόονιῇ καὶ λύπη μεμερισμέναις εκοινώνησα ούτε μυσαράς τε καὶ ἐπαχ

θεῖς ** ἔσχον, αλλά θεία καὶ σεβασμία θεωρία τῶν ούρανίων εντύχων

ὴβουλήθην καὶ τὸν τρόπον μου ὲκκαθᾶραι πάσης κακίας καὶ παντος

9 εσπευσα ν, οοτι·. Πα. 3 φωναῖς σύνεπιτηρήσοντας Πρωτη τιμ Ζωαῖς συνεπι

στατιὴσοντας? ό ὶοὶιιε ὶτίτιιεὶοτ εικοὶ‹ὶὶεεο νία. κοητὴ ν. (5 κυανόχρα λ'.

οοτι·. [8. 10 ἀεὶ. Κεὶὶ Μπορεις. 11 ίσια. εὐκρ. (καὶ όύσκρασίαςῖ›. 13 ανέμων

φοράς ραεὶ εὐκρασίας ν. 11 ὶτατιείετὶ. Ρὶαεὶτοτς; .τι ὶιιιια Παρε-1 αιτοειὶαιτι βαθμούς

καὶ ανέμους (οί. λὶειὶ., 1, 18 010.). Η (δ) έκ Ηττα. 1ο ἀεὶ. Πείὶ2. 16 σκολιαἱ πορεῖαι

Ριεὶὶ2. παντοῖαι Βατὶ. ΕΞΙ αμοιρούνται ν. αρνούμενη ίοιὶ. οοι·ι·ιιρὶιιιιι (Μωρού

μένη Ητι‹ὶ.). 94 σοὶ. Ηττα. 27 ταχεῖαν μ. ροπὴν ν. 98 οιαύλων τι, οι~ αὐλῶν Πε.

Ρο5είε εκλιτούσης καὶ κεκλ. 99 θέλ·Ξεως ν”. απ μεθόοων σκευὴς? 80 ροε5ὶετ

αοὶει·ο αλλ) :ται μὴν, απ! ν ει ναὶιιεὶο ραι·ὶὶοιιὶοι·ιιπι ααα αόρατα. 31 Ρ088ὶ8

μεμιγμέναις. Μ εταίρας ειιρρὶ. Πε. 33 τόπον λ'.
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μολυσμοῦ καὶ τὴν ψυχὴν άθάνατον προλεῖψαι. ἐνθεν καὶ τὰ θεῖά μοι

προσομιλεῖν ἐοόκει καὶ τὸ οιανοητικόν μου πρὸς τὴν άναΖήτησιν

νηπτικον ἐκεκτὴμην. ἐπεὶ ούν πολλά τε καὶ θαυμαστά συνέταἱα όυνά

μενα παρὰ τους άρχαίους πείσειν τους ἐντυγχάνοντας, άναπολήσας

ότι οἱ άρχαῖοι πολλὰς άγωγὰς προέθεντο ουσλύτους καὶ αίνιγματιίι

οεις, άναγκαίως έσχον ἐν ταύτη τὴ συντάΕει μυστικὰς καὶ άπορρήτους

άγωγὰς προτάἔαι περί τε χρόνων ἐμπράκτων καὶ περὶ ἐσομένων.

ούτως γὰρ εύκατάληπτος φανεῖσα ὴ ἐπιστήμη καὶ ὑπὸ τῆς άληθείας

στηριζόμενη το μεν μῖσος άποοιωΕει, μετάνοιαν ρε πολλὴν ἐνοειἔαμένη

ίερα καὶ σεβάσμιος προοειχθήσεται. εἰ σε οοκεῖ πολλάκις περὶ τῶν

αὐτῶν λέγεσθαι, άοιάφορον· ά μὲν γὰρ ἐντυγχάνων τοῖς προγενο

μένοις συνέτασσον οιὰ τὸ τῆς ἐπιθυμίας καὶ εύρέσεως αἰφνίοιον

(ἐνθουσιὰ γὰρ ὁ συγγράφων, μάλιστα σε περὶ τούτων, καὶ θεῷ προσο

μιλεῖν οοκεῖ), ά οι καὶ ἐπἱτηοες, εἴ τις φθόνος προσοραμιὶυν λυμιῆνηται

τὰς συντόιἔεις ἡμῶν, (θέλων) εύρεθὴναι καὶ ἐν ετέροις συγγεγραμ

μενα.

Ε σπιτι: Ή, 1. - 1'. 100.

Παραπλησίαν ρε άν τις είκάσειεν ταύτην τὴν άγωγὴν τῇ οιὰ λευκῶν

καὶ μελαινῶν ψήφων μαρτυρία· παίγνιον γὰρ ο βίος καὶ πλάνη καὶ

πανἡγυρις. καὶ γὰρ φιλόνεικοί τινες άνορες οόλον πανοῦργον άλλἡλοις

μηχανωμενοι κινοῦντες τὰς ψήφους οιὰ πολλῶν εύθειῶν κατατίθενται

εἴς τινας χώρας προμαχεῖν προκαλούμενοι. καὶ εφ' όσον μεν ο τόπος

άπρακτος τυγχάνει, άνεμπόριστος φέρεται ὁ πεσσὸς κατὰ τὴν τοῦ

κινοῦντος θέλησιν φεύγει τε καὶ μένει καὶ οιιί›κει καὶ άντιτάσσεται καὶ

νικά καὶ ὴττὰται πάλιν· ἐπάν τα οικτύου τρόπον ὑπό τῶν ἐναντίων

περιφρουρηθῇ, άοιεἐόοους τὰς εύθείας έχων καὶ μεσολαβηθεὶς άπόλ

λυται. καὶ ούτως εκάτεροι ο μεν ὴόονὴν καὶ τέρψιν, ο σε χλεύην καὶ

λύπην άπαράμονον κατεργάΖεται· ο γάρ πεπονθως το άνιαρὸν μετ' ού

πολύ στα τινος μεθόοου όιναλαβων χαρὰν άντιιταραοίοωσι το λύπης

βάρος τῷ προοεοωκότι. τον αὐτόν τρόπον καὶ ἐπὶ τῆς των άστέρων

ουνάμεως νοείσθω. ἐφ' όσον μὲν γὰρ άγαθοποιος οιακρατεῖ τῶν

χρόνων μηὶ›ενὸς κακοποιοῦ παρεμφερομένου, πρακτικός καὶ ύγιεινος

καὶ εὐπόριστος καὶ εύεπήβολος τυγχάνων τον πάσχοντα εύτυχῆ καὶ

1προλὴψαι ν. οί'. Παπά., ΙΙ,183. 3. 1-2 ροεὶ μοι ἐοει ν”. 9 προσωμιλεῖν ν.

8 νϊπτικόν να ληπτικον (Σιιιτιοιιι. 4 πείσω Πε. άναπολέσας ν. Τ Ρ05515 περὶ

ἐιιβάσεων. 11 α] ένα ν. 14 ών) ὴν τις ...εύρεθῇ Πε. 18 άν Πα] ἐὰν ν. Οι: ὶιιιίο

ὶιιὶιιιιιουὶοι·ιιιπ. (11. Ματαιιατάὶ·Μαιι 2, 863; Βαφιά, ΙΜ". Με!. Μινι. βάψαμε,

ΧΧΙΧ, τι. 42. 19 μελείνων ν, ιιιιιὶανί ι1ιιὶιίὶιιτιε. 90 Πε τίμιο απο ιτιει·ι:α1ι.ι οοιιιρει=

ταὶίοτιε οί. Ριαει:1ιὶετ, ΙΙίω·οΜα, 149; Οία., Τάσο., ν, 9. 21 τούς ψήφους ν, οί. αιὶ

Ι. 19. μετατίθενται Π5. 28 άφρακτος ορίαοι·. 25 01'. Παμε Ρὶεοιι. 194 : ιιὶ πίναμε

ιιίει·οε, τιιιιιο ε1ιιίιτετ ιι.ὶὶίςτεὶ ει11ιοε. 1201 είιτιἱὶίεσιιο 1ίΒαὶο (οαὶειιὶιιε) οὶ›11γέαὶ ίρεο

άιιοε : ιιὶ›ί οεὶετα αιιοαιιε είπιὶ1ία. 27 1ο”. ἐκάτερος. 30προσοεοωκότι ν.
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θαρραλέον καὶ συνετον οιαφημίΖει, καν άπειρος παιοείας τυγχάνη· ]ὴ]

καὶ μὴ ῶν όίΕιος τῆς ὺπό τού καιρού περιχυθείσης αὐτῷ εύοαιμονίας,

σεμνυνόμενος οτ καὶ αγαλλόμενος εφ' οὶς κεκτηται καὶ μὴ σκοπῶν τας

τῶν καιρῶν μεταβολας πολλοῖς άνιαρας λύπας επιπέμπει· όποτε τα

κακοποιός επιοιακατέχει τον χρόνον, άπρακτος καὶ επίνοσος ουσκατα

γωνιστος εναντιωμάτων πλήρης. ως καὶ πρὸς τοῖς κακοῖς άόρανῆ καὶ

οίτολμον καὶ πανούργον τον πάσχοντα οιακηρύσσεσθαι, κάν ἄΞιος

τυγχανη, καὶ εἰς απόγνωσιν τας ελπίοας άνατυπούμενον διὰ τὴν τῶν

καιρῶν κακίαν άνθελκόμενον ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ πρός τα παράοοξα τῆς

τύχης γενναῖον καὶ εύπαρηγόρητον καθίστασθαι επαν τα άγαθοποιοὶ

κεκακωμένοι οιακρατῶσι τοὺς χρόνους, αμφοτέρως συμβήσεται, μετ'

ωφελείας βλάβη, μετά οόξης οογματισμός καθαίρεσις κατηγορίαι

ἐπισφαλεῖς φόβοι νόσοι εύίατοι· ὅθεν Μονή καὶ λύπη συγκεκραμένοι

οί πάσχοντες ούτε πλήρες τὸ φαύλον ούτε ἀγαθὸν κεκτημένοι Μοτε

λούσι.

Εκ επειτα Ή, Β. - Γ. 100.

ΔοκιμάΖειν σε χρὴ τοὺς αστέρας ὁποῖοι τυγχάνουσιν. ὅνττερ γὰρ

τρόπον ἐπὶ τῶν Ζωγραφικων χρωμάτων ἔκαστον καθ' ήν κἐκτηται

φύσιν άνθηρότατον ή καὶ οιαυγἐστατον καθ) αὐτό τυγχάνει καὶ τέρπει

τους όρῶντας καὶ χρήσιμον είς πολλα γίνεται, επαν ο' έτερον συμφυρη.

θολούμενον άλλοιούται καὶ ούτε εκ φύσεως ό ήν ἔτι ἔστιν ούτε τὴν

τοῦ μιγέντος μόρφωσιν ἐρύλα.ἰεν, άλλ, αν άμφοτέροις οιειμεύσθη ἐπὶ

πλάτος καὶ άναγκαστικὸν άναλαβόν χρῶμα τυφλὸν τε καὶ άτερπες, ἔσθ'

ότε τα αρμόζουσαν την μῖΞιν «ποιεῖσθαι εύτυχησαν εὐκρασίαν καὶ

καλλονὴν εἰργάσατο (άλλ' όμως ό τεχνίτης οια πολλῶν και ποικίλων

μορφοῖ τον άνθρωπον, σκιάν ἔργου καὶ αληθείας ενοεικνύμενος) -

ούτως ότι καὶ οἱ αστέρες ὅτε μεν οιαφυλάσσουσι την εε αρχής φύσιν

κατά μόνας όντες, ἔτερος ο' ἑτέρω συγκιρνάμενος συναλλάξει καὶ τὸ

τῆς φύσεως ὶοίωμα. καὶ ούτως χαλιναγωγούντες τον άνθρωπον μετα

λύπης καὶ φαυλότητος καὶ συγκρασίας τινος ἄγουσι προς τα τού βίου

πρόιγματα,εν οὶς οιαθλεύσας ποικίλως καὶ το της εγκρατείας στεφος

λαβων, ὅπερ ήν οὐκ ών, τούτο γίνεται. ὅθεν είκότως οἱ παλαιοὶ τοῖς

χρωμασι τοὺς αστέρας όιπείκασαν. τον μεν ούν τού Κρόνου μελάνα,

ὲπεὶ χρόνου ἐστὶ σημεῖον~ βραοὺς γὰρ ό θεός~ ἔνθεν καὶ Βαβυλιύνιοι

Φαίνοντα αὐτὸν προσηγόρευσαν, ὲπεὶ πάντα τῷ χρόνιο φανερά γίνεται.

8 καὶ] καν ν. 0 Γατα. ανθελκόμενον <ί15ὲῖ). 12 ποταμό οειγματισμός.

κραμένη ν. 14 @ΜΒΜ ούτε το φ. ούτε τό ά. πλήρες κ. 22-23 τιειιιρο επίπλο

στον καὶ άοιάγνωστον νο1 ειἰιτι. αναλαβων ν. 24 εύτυχεῖσαν άκρασίαν λ'.

νοτὶ›ει ρατοιιίὶιεεἰ ὶτιοΙυετι αυτ ατὶιὶὶιὶοι·ὶὶ. ν ἱροο τιοειοὶνὶὶ. 28 συσταλάΕει ν Ιοίοί το”.

τιὶὶιιιὶ αιιὶιὶιὶειττι. 29 χαλεπαγωγοῦντες ν, οί”. Ή, Ελ Νέμεσις χαλιναγωγός. 81 Οί.

Αμου., 2,10, 3, 11 ; ερ. ετα Τίιτιοὶὶι. Η, 4, 8: ερ. Μωβ., 1, 12; ερ. Ρο". Ι, 5. 4. 32 (Ια

οοὶοτίὶιιιε ρὶατιοὶατυπι, οί'. Βοιιοὶιό-1.εοὶοι·οο, 8142; νιτὶετιο, απο., ΙΙ, 88 επτα.
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τὸν ὶ5ὲ τοῦ Διός λαμπρόν· Ζωής γάρ αἴτιος καὶ άγαθῶν οομάτων. τὸν οι

τοῦ Άρεος κιρρόν· πυρωτὸς γάρ καὶ τομος καὶ κατεργαστικὸς ὁ θεός·

Αίγὐπτιοι γαρ καὶ άρτην αὐτὸν προσήγόρευσαν, επεὶ τῶν άγαθοποιῶν

καὶ τῆς Ζωής παραιρετης εστί. τὸν οὲ“Ηλιον οιαυγέστατον οτα το εἰλι

κρινες καὶ άῖοιον φῶς το ἐν αὐτῷ. >Αφροοίτην οι ποικίλην τῷ σώματι,

επεὶ οεσπόΖει επιθυμίας, ήτις είς πολλά εκτείνεται αγαθά τε καὶ φαῦλα

καὶ τῶν πολλῶν τῶν ἐν βίω τελουμένων οίκείων τε καὶ άναρμόστων

μόνη οοκεῖ κυριει3ετν, ἐπεὶ μετά τὴν μεσην τοῦ 'Ηλίου Ζωνην τήν Μορί

Ζουσαν κληρωσαμενη τον κύκλον τάς τε ὑπὲρ αὐτὴν τῶν άστέρων

άπορροίας καὶ τὰς τῶν ὺπ' αὐτὴν άναλαμβάνουσα πολυμερεῖς καὶ τὰς

επιθυμίας καὶ τάς πράξεις άπεργάΖεται. τον οι τοῦ 'Ερμοῦ ῶχρὸν ἐποίη

σαν χολή παραπλήσιον· συνέσεως γάρ λόγου καὶ πικρίας οεσπόΖει,

ε'νθεν καὶ οἱ ὺπί αὐτὸν γενόμενοι όμοιοι τή φυσει καὶ τῇ χροιά τυγχά

νουσι· τὴν οι €ελήνην άερωοη· άστατος γάρ καὶ άνωμαλος αὐτῆς ο

ορόμος, ὁμοίως οι καὶ αἱ πράΞεις καὶ αἱ οιάνοιαι τῶν ὺπ' αὐτὴν τεταγ

μένων. καὶ 'ίνα μὴ οόΕωμεν οικολογεῖν, πρόκεινται αὐτῶν αἱ φάσεις ἐν

τῇ πρωτη βίβλω.

νι, 4. Διά τί οἱ κακοποιοὶ οοκοῦσι μάλλον ενεργέστεροι

είναι τῶν άγαθοποιῶν.

Δοκοῦσι σε οί κακοποιοὶ πλεῖον σθένειν τῶν άγαθοττοιῶν. καὶ γάρ

(ως) τοῦ μέλανος καὶ ρυπῶοους ή σταγι.ὺν ὲκχυθεῖσα είς λαμπραν

χρωμάτων οὐσίαν άμαυροῖ τὴν εὐμορφίαν, το οι οιαυγες πλήθος

άτονεῖ το βραχὺ καὶ μιαῖνον ἐπικαλὐιμαι, τον αὐτόν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν

κακοποιῶν, αἱ εν οὶς τινες οοκοῦσιν εὐτυχεῖν, γένει βίω σωματι οόΖη

εὐμορφία ή τοῖς λοιποῖς, όπερ ἐστὶ σπάνιον, ]οὶ] έλεγχοντες καὶ άφω

ρεται τῶν περικτηθέντων γενόμενοι αιτίαις περιτρέποντες ὴ καὶ σίνεσι

καὶ πάθεσι μιαίνουσι τας γενέσεις. οἱ μεν ούν άγαθοὶ άνορες οἰόμενοι

πάντας τα αὐτά αὐτοῖς φρονεῖν απλως φερόμενοι πιστεύοντες τε καὶ

εὐεργετοῦντες ραοίως άλίσκονται, εἰ καὶ μὴ ῶσιν, άλλ' όμως ἐπὶ ταῖς

καλοκαγαθίαις οιαφημίΖοντατ. οἱ οε φαῦλοι ὁμοίως τοιούτους εἶναι

πάντας νομίΖοντες ]άλογίστως] καὶ μήτε ὶοίοις μήτε οὶς οεῖ πιστεύοντες,

αλλά πλεονεκτοῦντες άλογίστως ἔτι τε τῶν όντων στερηθέντες ήοονὴν

1 οόματα νι ιτὶ τω. (ματ ι:οτιτρ.), οῶματα νι· με οωτήρ αιτὶιὶοτιι :ται οῶτωρ

τιὶ›ὶιοττοὶ τι νωτιαίο. 3 Με. ὰγαθῶν αιτὶ άγαθοποιϊῶν. '7 το εν β. τελοὐμενον

οίκεῖόν τε καὶ άνάρμοστον ν. 8 οιορ. ί. ε. τττεάίατιτ. θ ττετττρο τάς τε τῶν ὺ. αὐ.

άστ. 10 πολυμερὴς ν. 1? ττεττιρε οισσολογεῖν. Οί. αυτι., Η. 8Βειαα. ιιὶ›ὶ ὶειτττοτι

ρατὶίιτι αίτιιτειι ρτοίοι·ί. 21 ως ευρρὶ.. ιιὶαὶ ίτι ν ειὶίαιτίτὶ ιὶεὶεὶιιττι. πυρωοους ή

σταγων ν. 23 ποτήρι: ιὶεὶ καὶ. ατι επικλὐσαι? 24 οϊ] καὶ εκ ή ιιιιί οοττὶτ·α λ'.

26 δπερ ε. απ. ττοττ ὶττιεὶὶεςο ιοί'. ρ. 89, 33), ατι ῶνπέρ εστι απάνω? 20 σὐνεσι ν.

2!) άλίοκοτατ λ'. εί - ῶσιν οὶ›εουτττ. ιθελωσιν ?] ; μὴ ςεὺήθεις)· άτων Οιτττιοτιὶ.

32 Γοτὶ. ἐπὶ τέλει τῶν. “ νοὶιτρὶιιὶεττι ραι·ὶιιτιί ὶτινίτὶίε ,,; Μονῆς πολλής απείργονται

Πιτττιοτιί.
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πολλὴν ἀπεργάΖονται. οιαφυλάσσει γάρ τινας τῶν ἀνθρώπων καίπερ

ά'κοντας μέχρι είς ο βούλεται αὐτοὺς περιτρἐιμαι ούς μεν είς άγιος οί`τς

τα έπὶ το χείριστον. τοιγαροῦν πολλοὶ μάτην εὐχόμενοι το Ζήν κακοῖς

περιπαρεντες άλγοῦντες ἐπὶ τοῖς γενομένοις μέμφονται βραούνοντα

τον θάνατον καὶ καθ' ἑαυτῶν τι μηχανῶνται ὴ βίαιον τελος ἀναοἑ

χονται. φύσει οι πάντες ἀλλήλων χλευασταὶ καὶ κατήγοροι τῶν αμαρ

τημάτων τυγχάνουσι καὶ σφόορα επὶ τοῖς κακοῖς χαίροντες καὶ ταῖς

τῶν πελας κατηγορίαις, μετανοοῦντες ο' εφ οὶς ἔπρα.ἔαν συνήγοροι

τῶν άμαρτημάτων καθίστανται. ιὶὶσπερ ούν αἱ προλήιμεις, περὶ ών άν

τις κρίνη, οἴησιν αληθείας ενοείκνυνται οὐ μόνον αὐτοῖς τοῖς πεπιστευ

κόσιν. ἀλλὰ καὶ πολλοῖς (άλλοις. ο'ὶ› κάν ἔτερα βούλωνται πράττειν

άγονται ὑπό τῆς πλάνηςΙ ούτως καὶ ἐπὶ τῶν τάς κανονοποιῖας συμπε

πηχότων τινες μεν εὐχερεῖς καὶ ἐπακτικοὶ τῆς αληθείας ἀποοἑχονται,

οὶς καὶ οἱ ἀμαθεῖς προσφέρονται~ οί οτ φυσικοὶ καὶ ἀκριβεῖς ὴ οτα

φθόνον ή ικα το σκολιὸν τής είσόοου παραπέμπονται καὶ καταγι

νῶσκονται~ ὅθεν χρὴ οοκιμάσαντας το ακριβες προσεχειν τῇ φυσική

θεωρία κάν ἐπὶ το σύνεγγυς. καὶ γὰρ Άπολλινάριος προς τα φαινό

μενα κατά τας παλαιάς τηρήσεις καὶ άποοείξεις ποικίλων άνακαθάρ

σεων καὶ σφαιρῶν πραγματευσάμενος καὶ κατά πολλῶν φόγον

είσενεγκάμενος όμολογεῖ παρά μίαν μοῖραν ή καὶ Μο οιαπίπτειν. ἔστι ο'

εὐκατάληπτον το της παρεμπορίσεως τρόπῳ τοιῶοε, καθῶς καὶ αὐτός

επειράθην ὲΕ αὐτῶν τῶν προγενομένων αποτελεσμάτων ὶστάναι τὴν

τοῦ ἀστέρος ἀκριβή μοῖραν κατὰ τὴν φυσικὴν αὐτῶν ενέργειαν, ως καὶ

ὁ παλαιός είπε. προβαινούσης σε τής οιηγήσεως αὐτά σοι τα

πράγματα ὺπ' όψιν πάντα φανερῶτερον ποιήσει τό λεγόμενον. ὁπόταν 0

οὐν εύρεθιξίῆ μοῖρα, καὶ τὸ περὶ τῶν μελλόντων βεβαίως ἀποφαίνεσθαι·

ἔστι γὰρ ουσεπίληπτος ή μοῖρα, οὐκ ἀκατάληπτος.

171, 8. Περὶ χρόνων Ζωής άπο πανσεληνιακοῦ

καὶ ῶροσκοπικοῦ γνώμονος.

'Επεὶ οι τὴν μεν εὐρεσιν τῶν Ζητουμένων ραοίαν εκεκτήμην στα τὴν

συνεχή γυμνασίαν καὶ ποικίλης αγωγής ύλην,ὴ οι οιάκρισις καὶ ὁ σαφής

ελεγχος ἐοεῖτο χρόνου, οῦτος σε μοι βραχὺς περιελείπετο (ἔστι γὰρ

στιγμιαῖος ο τῶν ανθρώπων βίος. κάν πάνυ τι οόΕη ὐπερφρονεῖν),

1 πολὺ ν. ειτ1τἰεο1ιτιιι ὴ Τύχη, ίοι·1.1αοιτιια 1ιιιιιείαττι. 3 ακούοντας Υ. 3 [108813

εχόμενοι τοῦ Ζήν; το· (ώ) Ζην Οιιιτιοτιι. 11 πολλῶς τι. 11-1°2 βούλονται οι

άγων·ται ν. 13 ιιεπιρε μεν (ὡς). άποοεχονται 1' 1οιιι1ατιιιττ _. 15 σχολών ν-.

11ο Αρο11ὶιιιιτὶο, οί'. Ρε1οει., Η. 3; Ηὶεεε αρ. Ρειιιὶχλνὶεοοιπτι, 1, 2845; Βάια!" Ή. 15;

ν, 905, 5. 18 κατά] τιεττιρε καὶ. 31 Το] τσι ν. παραμ‹ροοίσεως λ'. παρεμφάσεως

[Βόρεια 34 ιτε. Ρε1οείτία. ατι ύφηγ.? 95 πάντα] ειιιί τεθεντα τω: (τεθεντα)

πάντα. 98 καὶ τὸ] μεπιρε έστω καὶ νεὶ εὶττι. 33 εάν πανῦ τη ν (ροεεὶο ε1.ὶιιττι

τις). τιο1ιιίὐπερχρόνιον.
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ωσάν πατὴρ πρὸς τῷ τέλει τοῦ βίου νόσιμ βαρούμενος τέκνοις ἐντολἀς

συντόμους καταλείπει πρὶν φθάσαι τὴν φίμωσιν, καὶ αὐτὸς μετά πάσης

σπουοὴς τα συνεμπίπτοντά μοι κεφάλαια τῶν θεωρημάτων ἀνασκο

πούμενος ἐσημειοὐμην τοῖς φιλοκάλοις ἀρχὴν είσόοου οωρούμενος. εἰ

οε ήν μακρόβιος ὴ ἀθάνατος ο νοῦς, ἀναμφίλεκτος καὶ μονομερὴςὴ

οιάκρισις ἐτὐγχανε· θεοὶ οε πάντα ίσασι. ἐπεὶ ούν τὸ συνεκτικῶ

τατον κεφάλαιόν ἐστι τὸ περὶ χρόνων Ζωῆς, πολυμερῶς Ιτε] ούτως ἐν

τοῖς ἐμπροσθεν συντέτακται. συμβαλῶν σε τινι μεγαλαυχοῦντι περὶ

ετέρας ἀγωγιῆς εύρον οιἀ πολλῆς πλάνης μεθοοικῶν ἀριθμῶν πεποικιλ

μενην τὴν α'ίρεσιν, ὴν καὶ αὐτός πρότερον μεν ὴπιστόιμην σαφέστερον

καὶ νῦν ια οιά τὴν φιλονεικίαν οιασαφήσω ἐκκόιμας τὰς ματαιολογίας.

πάσα γάρ ἀγωγὴ συγκρινομένη πρὸς ἐτεραν καὶ τὸν ἐλεγχον λαβούσα

φυσικὴν καὶ ἀκριβῆ καὶ τὴν θεωρίαν ἐνοείκνυται.

Ροεί ροτιτρὶυτα ρετείὶ :“Οθεν μή τις ἡμᾶς οόΞη πολυμερῶς καὶ ποι

> κίλως συντεταχἐναι· ἀγαπητὸν γάρ ἐμοὶ μὲν πᾶσαν Ζητήματος θέσιν

προμεμηνυκἐναι, ουνατὸν σε καὶ τοῖς ἐντυγχάνουσι προγυμνασθεῖσι

χρόνῳ ταῖς ἀγωγαῖς καὶ τὰ πολλά παραπεμψαμένοις ἐπὶ τὴν φυσικὴν καὶ

ἀτρεκῆ όοὸν καταντῆσαι.προεῖπον γάρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ότι όὶ μεν ἐκ

τῶν παλαιῶν σκοτεινῶς συντεταγμένα ἐπελυσάμην, όὶ οε καθυὶις ἐοοἔἐ

τισιν ούτως ἔχειν καλῶς ιἐοόκουν, 'ίνα μὴ όόἔω ἀμύητος τῆς ἐντεὐΕεως

γεγονἐναι, τι οι καὶ αὐτὸς ὶοίως ἀνευρι.ὶιν συνἐταΞα, οίς οί πεισθέντες

ἀμετανόητον τὴν είσοοον κτήσονται. παρατηρητέον οι τους ἀφετικοὺς

καὶ ἀναιρετικοὐς τόπους, τίνων άστέρων Ζωοίοις ὴ καὶ ὁρίοις ἐτυ

χον· ἐκ γάρ τούτων αἱ τε αὶτίαι καὶ οὶ θάνατοι καταλαμβάνονται κατά

τάς φυσικἀς αὐτῶν ἐνεργείας. χρὴ ούν σκοπεῖν, τίς ίιπό τίνος κακού

ται ὴ βοηθεῖται ὴ καὶ συμπαθὴς ὴ ἀλλότριος τυγχάνει όπως τε αἱ

προς ἀλλήλους σχηματογραφίαι κατά γένεσιν τυγχάνουσι καὶ κατ,

επέμβασιν καὶ κατά τάς τῶν χρόνων παραλήφεις. καὶ περὶ μεν

Ζωοιοικῶν καὶ μοιρικῶν ιίυρῶν καὶ χρηματιΖουσῶν μοιρῶν πολύς ἡμῖν

ὁ λόγος ἐμπροσθεν οεοήλωται τὴν άρμονίαν ἐχουσῶν εἰς τὸν περὶ Ζωῆς

χρόνον πολυμερῶς καὶ ποικίλως, καὶ εἰ μὴ κατά τὰς αὐτὰς μοίραςὴ

κατά τα αὐτά Βόρια τὴν κατάληΞιν ἐχουσῶν τὴν αὐτὴν καὶ συνεγγίζου

σαν, όπερ σπάνιον καὶ ούσπιστον παρά πολλῶν νομίζεται, ἀλλά τῷ

κοσμικῶ περιπολιὶματι πάντα ουνατἀ καὶ εφικτά καὶ σεμνά καὶ ἀληθινἀ

τυγχάνει καὶ χωρεῖ ἐπὶ τοσοῦτον οιἀ μορίων καὶ ποικίλων ἀγωγῶν, ἐφ”

όσον άν Ζητῶν τις εύρίσκη οὐ οιἀ πλάνων ἀλλά φυσικῆς οημιουργίας.

καὶ γάρ αὐτός ό κόσμος ἀπλανὴς τυγχάνει καὶ ά κἐκτηται ἀγαθἀ καὶ

σεβάσμια ἡμέρας καὶ νυκτος προφανῆ πάσι οείκνυται ἀφθόνως· καὶ

20 καλῶς]

τοῖς ἐνταΕεως ν. 90 άι λ' (ροεείο οὶὶαττι ι1ιροσκόπων). 81 χρόνων

τι ρταοε.ὶοὶ 1'οι·ὶ. λόγον. 30 τὴν] ατι τῶν ?

215 μερικῶν?

6 (Η. θάνατο. ο 870, 478. 19 σκοτεινῶν ν.

καθιὶις λ'.

ν· αμα ιιοι·νοὶο ροεείε είς το π. Ζ. χ.

:Η ροεειὶε έχουσιν, εειὶ ειὶτιιοὶι.ιιτιπι ατίἱίὶοὶοεαπι ἀεὶετο ποὶιιὶ.

10 προμεμενηκεναι ν.
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βλεπόμενα μέν ούν οὐ καταλαμβάνεται, συνέσει όέ νοούμενα γινώσκε

ται καθως έκαστα ύπολοιμβάνει. ἐκ τούτου όέ τό μεν όρωμενον καὶ

γινόμενον καὶ λεγόμενον καταληπτόν όν καὶ αὐτός μετέλαβον παραπεμ

ψάμενος τίνες άν εἴησαν καὶ πόθεν καὶ πῶς· έτεροι γὰρ περὶ τῶν

τοιούτων άπείρους λόγους ἐποιήσαντο. άλλ' όίγε έκ παρατηρήσεως

χρόνων εὺρεθέντα καὶ όοκιμασθέντα συγκρίνας καὶ μύστης γενόμενος

συνέταΕα όοκῶν ι κόρον ἐν ταῖς γραφαῖς τεθεικέναι άρχὴν, άνατυποῦμαι

καὶ ού όιαλιμπάνω κάμνων μεθί Μονῆς· οἴγει γάρ με ἡ τῶν κοσμικῶν

όημιουργία καὶ ἡ τῶν Ζητουμένων άνεύρεσις περιπλέκουσα καινοτέροις

θεωρήμασιν.

Ε σπιτι: λ”, 9 (Εύρεσις σπορίμης (ελήνης καὶ άιροσκόπου).

Ταύτα μέν ούν συνέταἔα ού ποιητικῶς ιίύς τινες ή έπακτικὴν

άκρόασιν πράσσουσι τη τῶν λόγων συνθήκη ή καὶ μέτρου αρμονία

θέλγοντες τοὺς άκούοντας μυθωόεις καὶ ἐπιπλάστους ἐπιφερόμενοι

σκοτεινολογίας. έγω σε ού λόγῳ καλῷ χρησάμενος, πολλὰ τα καμῶν

καὶ παθῶν αύτόπτης γενόμενος τῶν πραγμάτων όοκιμάσας συνέ

γραψα. τό γὰρ παθεῖν τοῦ άκούειν βέλτιον καὶ ὰληθέστερον ὺπάρχει·

ό μὲν γὰρ άκούσας όύσπιστον καὶ άμφίβολον τὴν χρήσιν έχει, ό όέ

πεπονθως παρεὶς πολλὰ καὶ μεμνημένος ἐκύρωσε τό πάσχον. άλλά

φυσικῶς τινες βάσκανοι καὶ φιλόνεικοι καὶ έναντιόβουλοι ύπάρχοντες

ροιόίως άλίσκονται καὶ τιμωρούνται, φύσις όἐ ρυθμισθήναι μεν ού

ούναται, άναγκασθεῖσα όέ μετά αὶοοῦς καὶ λύπης πραῦνεται, έλεγχο

μένη όέ άγανακτεῖ καὶ τολμηροτέρα γίνεται έρεθιζομένη. καὶ μάλιστα

ἐπὶ τῶν νέων ἔστι συνιόεῖν, ὡς άλλο τό πράσσειν οἴονται καὶ τὴν

έΞουσίαν αὐτῶν οιαοιόόασι τοῦ τε φαύλου καὶ ἀγαθοῦ καὶ πρὸς τό

θέλον φερόμενοι βιάζονται άρχειν τε καὶ ὰντιπράσσειν «καὶ» πρὸς

πάντα θρασύνεσθαι φίλων τε γένους άλλότριοι γινόμενοι ἐχθροῖς

ήόονται, βουκολοῦντες σε τό μέλλον πάντων καταφρονοῦσι χαίροντες

ἐπὶ τοῖς ὰλλοτρίοις κακοῖς, ως καὶ καθ' ἑαυτῶν έπιβάλλεσθοιι καὶ

ἐπικἱνόυνον εύἔασθαι όιὰ τοὺς ἐχθροὺς κακίαν. τοὐναντίον όε πάσχο υ

σιν όόυνῶμενοι μάτην θεούς τε μὴ τιμῶντες τόν θάνατον οὐ φοβούνται,

ὰ'γονται οἐ ὺπό τοῦ όαίμονος· τῶν όέ τοιούτων καὶ τὸ τέλος αίφνίοιον

καὶ ἐπισφαλἐς καὶ ὁ βίος εύθραυστος. βέλτιον ούν ἐστι κατὰ τὸ

όυνατόν ἐκόντας ανθρωπους άποθέσθαι μέν άπό τής ψυχής ύψηλόν

αὐχένα καὶ μὴ θρασύνεσθαι, μεταμφιασαμένους όέ τόν λογισμόν

9 ατι έκαστος? 4 ίοτ1. είησοιν (οἱ εύρόντες). ύ άλλά γε ν. '7 όοκῶ ν.

13 τὴν τ. λ. συνθήκην ν. μέρΤα ν. 19 σε παρεὶς ΜΜΜ. 91 Οί. Ηετειο1.

ίι·. 193, φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ. 93 τολμητοτέρα ν. 91 ίοτ1. άλλου αι." άλλων:

ποπ πιστεύουσι τῷ εφ' ἡμῖν. 93 ίοι·1. αὐτῷ. 97 ίοτ1. τε <5 καὶ» γένους. 93 εἱόον

ται ν. 31 όουνόμενοι ν. τε οΜ. νει. 3Ξι ίοτι. (πρὸς) τὸν.
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ἐκόότους έαυτοὺς παρέχειν~ οὐοεὶς γαρ ελεύθερος, πάντες τα όούλοι

τής είμαρμένης ττεφύκασιν,ή κατακόλουθοι γενόμενοι ἀτάραχοι μεν καὶ

άλύπητοι κατὰ τὸ ὅσιον όιεΞάγουσι προγεγυμνακότες θαρραλέαν την

ψυχήν. άν όέ τις άληθινόν άναλαβων φρόνημα την έΞουσίαν τῶν πρασ

σομένων ἑαυτῷ άπονέμη, έλεγχόμενος ὺπό τού μη όύνασθαι καὶ μάτην

καταγέλαστος γενόμενος μιμήσεται τόν τραγικόν Εὐριπίοην λέγων·

άγου όέ μ' υἶι Ζεύ καὶ σύ γ] η πεπρωμένη,

όποι ποθ' ὑμῖν είμι όιατεταγμένος,

ως ἔιμομαί γε κάν όκνῶ· κάν μὴ θέλω,

κακός γενόμενος αὐτό τούτο πείσομαι.

άλλ' ἐπὶ παντὶ εἴοει λογικῷ τε καὶ άλόγω τέχνης καὶ έπιτηόεύσεως ή

καὶ άλλης ήσοηποτούν αἰτίας Νέμεσις χαλιναγωγός έπεστι κατά τὸν

μυθικόν λόγον πῆχυν κατέχουσα μηοεν πράσσειν ὑπὲρ τό μέτρον

έμφαίνουσα καὶ τροχόν ὺττοκείμενον τῷ σφυρῷ κέκτηται σημαίνουσα

τα λεγόμενα άστατα καὶ όιβέβαια τυγχάνειν, έπεὶ καὶ ὁ τροχός είς

εαυτόν άνακυκλούμενος άστήρικτος ύπάρχει. τόν αὐτόν τρόπον καὶ

ιρέγοντες καὶ μεγαλαυχούντες παλίνορομον τὴν όιάνοιαν κτησάμενοι

καὶ άμετανόητον λογισμόν τοῖς αὐτοῖς πάθεσι περιπεσόντες έν ἱόρῶσι

όιάγουσι μή όυνάμενοι τυχεῖν, ῶν προτέρως μεν καταφρονούντες έἔ

ὺστέρου οτ θελήσαντες ἐσφάλησαν.

Μοτο λίΠ Ριτοοι:ατιτττ.

Χρή μεν ούν πρό πάντων καὶ περὶ ταύτης της βίβλου όρκον προτάΞαι

τοῖς έντυγχάνουσιν, όπως ττεφυλαγμένως καὶ μυστικῶς έχωσι τα

λεγόμενα· ποικίλως γάρ καὶ ακολούθως τὰς προκειμένας αἱρέσεις

ἐθἐμην είς προτροπὴν καὶ άγωγὴν φιλόκαλον πολλην ούναμιν ἐχούσας,

όπως άπό τῶν ελαχίστων ἐπί τα μείΖονα τὴν επιθυμίαν επεκτείνωσι καὶ

μὴ όιαλιπόντες φόγον καθ' ὴμῶν οἴσονται. βέλτιον ούν εστι προ

γυμνασθέντας ταῖς συντεταγμέναις ὺφ' ἡμῶν βίβλοις ἐπὶ ταύτας

ό ἐλθεῖν. έκ γάρ τῶν καθολικῶν καὶ μερικῶν συγκρίσεων άπταιστος ή

30 οιαίρεσις καὶ σεβάσμιος κριθήσεται. καὶ καθάπερ άν είς τινα άκρω

ρειαν όιά βαθμῶν καὶ περικαμπῶν τόπων άνελθων τις μετά πολλού

πόνου καὶ εύρων ναού κατασκευὴν καὶ πολυτέλειαν άγαλμάτων

χρυσού τε καὶ άργύρου ὴό) έλέφαντος καί τινα άλουργήματα

3 θαιρραλέον ν. 4 θε άληθινόν αιτἱιί1ο (άλιτήριον θεια). θ νί‹1εε τιοτι νότο

οι·ιττ1ί1.ιιττι Μία", αιτί ττυοεὶίὶιεὶ. τετοια: Βτιοττιίοοετ Ειιτίρίαί τίτιαίοειι·εί. '7 άγούμενος

Ζεύ καὶ σὺ χ' η ν. 8 είμὴ ν. 9 Ματ: ττιιτίατο παθω ι1ιικί. 10 01'. ρ. 48, 19; Βι·ίτιὶτ

τιιατιτι, Ματ. Μια., ΒΧ. 630. 11 λογικού τε κ. αλόγου ν (ροειεία εὶίαττι λογικής).

14 ροοείο (ή) καὶ. 19 ῶν] τῶν λ'. 22 Πε είπε ττιοάί ίιττε ίιτι·ατιάο, οί. Κτοίὶ, θα

απτο. οποία., Με; Πίεὶετίοὶι, ΜίϋιτασΙίωη;ίε, Β2. 31 περὶκαμπείων ν. 33 Οί.

(Ηχείο. τι, ?3. καί αυτό τινα τιοιτ οετ1ιιττι ίτι ν.
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άμετανόητον καὶ άκοπίατον ήγεῖται τήν άνοοον καὶ μεθ' ήὸονῆς

θρησκεύει φαντασιούμενος οὐρανίοις θεοῖς προσομιλεῖν, τὸν αὐτὸν

τρόπον καὶ οἱ ταῖς παραγγελίαις ήμῶν πειθόμενοι· οῦς ὁρκίΖω (Ηλίου

μεν ἱερὸν κύκλον καὶ (:ελήνης άνωμάλους ορόμους τῶν τε λοιπῶν

άστέρων ὸυνάμεις καὶ κύκλον ὸυοκαίὸεκα Ζιμὸίων έν άποκρύφοις

ταῦτα ἔχειν καὶ τοῖς άπαιοεύτοις ή άμυήτοις μὴ μεταὸιὶ)όναι τιμήν τε

καὶ μνήμην τῷ εἰσηγησαμένω άπονέμειν. εὐορκοῦσι μεν εὐ εἴη καὶ

καταθύμτοι οί προκείμενοι θεοί, ἐπιορκοῦστ τα τα έναντία.

Ε σπιτι: να, 8. - 17'. 109.

"Οτι σε οί πλείους τῶν άστέρων ή καὶ πάντες κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον

ούνανται ένεργεῖν πρὸς τὰ άποτελέσματα, έκ τούτων εστι συνιὸεῖν.

εύρίσκομεν ἐν τῷ κοσμικῷ καταστήματι τῆς γῆς κατά πάσαν ήμέραν

καὶ πᾶσαν ῶραν πράγματα γινόμενα, οὶον γέννας θανάτους κληρονο

μίας ὸόἰας καθαιρέσεις σίνη πάθη καὶ τά λοιπά, ὅσα τῷ τῶν άνθριίι

πων βίῳ συνέστηκεν άγαθά τε καὶ φαῦλα. ό γάρ κόσμος σφαιρηὸὸν

εἰλούμενος καὶ τὰς τῶν άστέρων άπορροίας εἰς τὸν οὐρανὸν πέμπων

οὐὸεν άπρακτον άποτελεῖ οὐὸί άργόν, κατά πάσαν οι στιγμής παρέγ

κλιστν πολλὰ τῷ βίῷ καινίΖει, άπερ έκαστος άλλοτε άλλως ὐπομένων

τον τής είμαρμένης έκπληροῖ σκοπόν. πολλοὶ μεν οὐν περὶ τα τοτάοε

έσχολακότες πολλὰς βίβλους καὶ πολλὰς αἱρέσεις συνέταἔαν· καίτοι γε

πάντες οιηγήματα αίῶνια μεγάλα καὶ πολλά κατέλιπον τοῖς άνθρῶποις.

ὅνπερ ούν τρόπον οί πλούσιοι μέν τή φαντασία, πολλά τα όφείλοντες

τοῖς κληρονόμοις καταλείπουσιν, οίτινες κατ' άρχὰς μεν ήρέως

φέρονται όλίγων άιμάμενοι καὶ πολλῶν όλτγοχρόντον τήν κτήσιν

ἔχοντες (ή γάρ πρόφασις τῆς άγνείας τῦφον μέγαν αὐτοῖς περιτί

θησιν), έπάν ιτε οίκαις καὶ μόχθοτς καὶ έναντιῶμασι περιπέσωσιν,

αἱροῦνται οὐ μόνον τής κενοὸόἰου κληρονομίας άπαλλαγήναι ἀλλὰ καὶ

ῶν ήὶτέως έκέκτηντο ὸιὰ τὸν φθόνον καὶ τὴν μέριμναν, τον αὐτὸν

τρόπον καὶ οἱ πολλαῖς ἱ)λαις συνταγμάτων ένοιατρίιμαντες πολυχρονίαν

νόσον μι) θεραπεύσαντες προσαπιίιλεσαν καὶ τὸν νοῦν καὶ τὴν προϋ

πάρχουσαν παιοείαν καὶ τὴν πράἔιν. έγῶ ιτε εἰ καὶ φαντασία λόγων ή

πλήθετ βίβλων οὐ περιπεφρούρημαι, άλλ> ούν γε τῆι συντομία καὶ

άληθεία συγκεκόσμημαι· ώστε τοὺς κληρονόμους άτερ ὸίκης καὶ

φθόνου καρπῶσαοθαι, εφ' όσον χρόνον όιαμένουσι, τούς μεν προσίον

τας μετά πόνου καὶ άκριβείας πολλά τῶν άποτελεσμάτων, στοὺς) ὸε

άκροθιγῶς ή άκολάστως ολίγα, πλὴν περισσότερα καὶ μείΖονα τῶν όιά

7 1'οτ·ττιιι1ατιοίίεείττια. 16 είσ'τ οὐ ν. 17 οὐοὲ ν. 91 ειιτιιιττιιτε αἰτ1ιντα'θ κατέ

λειπον το. 94 1”οτ1. πολλῶν α. καὶ ολίγων όλ. ' τιτιιὶιτι ι]ιτίιὶετττ :ι11τει:ιιιτι1, εεά

γιαυτο. αοεὶρἱιιττ1 οι: ιτε Μετα αιιῖι1ετιτ ίττ 1οιιςιιιττ ιειιτριιε ,. 95 εχόντων ν. Εστί.

ι1ιγνοίας (Μετα Πε.) 98 ὶιοο στιοαιιε εὶιιι11ε Ματιάμπα. :34 “ ατιτττττ τ11ιτ111ττὶε τττεὶε

ντιοατιί. ,,. 86-88 ὸέ ὰκροθιγῶς] οϊακροθίγως ν. 813 άκολοὶστους λ'.
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μοχθηρίας καὶ πολυχρονιόνητος ετέραις αὶρέσεσιν εσχολακότων. έπεὶ

ούν αὐτὸς θησαυροῦ μηνυτὴς εγενόμην καὶ οὐ μόνον τοὺς παραφυ

λόισσοντας τόπους εμήνυσα, ἀλλὰ καί τινα τῶν άποκειμένων έφῶτισα,

συνεπινοεῖν [ρε] οεῖ καὶ τοὺς εντυγχάνοντας, όπως κατά βάθους

όρύττοντες τα μυστικῶς κατακεχωσμένα άνεύρωσιν. ὶιεῖ μέντοι καὶ τὸν

άπογραιμάμενον τή ἔμή αἱρέσει προγικιίισκειν το ἴοιον οιάθεμα ὁποίαν

οὴ ὺπόστασιν κέκτηται, καὶ κατά τοὺς πρακτικοὺς χρόνους επιβάλ

λεσθαι τοῖς ἀποτελέσμασιν, 'ίνα καὶ ωφελείας ή μαρτυρίας τύχη· εάν

τα κακοποιὸς (τοῖς) χρόνοις επιβάληται, ἀποτυχιὶιν οι, άγνοιαν ή

παραλιπων τινα τόπον μέμιμεται τὴν άγωγήν. ἀλλ› όμως, ἐὰν μετά

ἀκριβείας τις Ζητή, οὐ οιαιμευσθήσεται τής οωρεάς ή καὶ τοσαύτης

τιμής καταΞιωθήσεται, όσην οί τῶν καιροφίλων τις εοήλου κατὰ τὴν

τής γενέσεως υπόστασιν. ταῦτα σε ἐν τοῖς ὲμαυτοῦ πεπειρακως

εοήλωσα· ωστε οὐ οεῖ μέμφεσθαι τοὺς χρόνους ούτε ἔμαυτιῖι ούτε τή

προγνωσει, άλλά καταμαθόντα το μέγεθος τής ἑαυτοῦ γενέσεως

συστρατεύεσθαι τοῖς καιροῖς γενναίως καὶ όιλύπως (ούοεν γὰρ ἀνύει

μοχθηρῶς οιοίγων καὶ έτέρων τύχαις ε.ἔισοῦσθαι βουλόμενος εαυτόν),

ἔχειν οι κατά νοῦν το τοιοῦτον.

ιἰίγου οέ μ, ώ Ζεῦ καὶ σύ γ' ή πεπρωμένη,

όποι ποθ' ὑμῖν είμι οιατεταγμένος·

ιὶις ἔιμομαί γ) ἄοκνος. άν σε μὴ θέλω,

` , κακός γενόμενος αὐτό τοῦτο πείσομαι

και το·

` γινομένω επένησε λίνω, ὅτε μιν τεκε μήτηρ

καν

μοῖραν ο) ούτινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι άνορῶν.

ΥΠ, 4. 'Αγωγή περὶ χρόνων Ζωής πρὸς τὸν κλήρον

τής τύχης καὶ τὸν τούτου κύριον.

Πότερον οί παλαιοὶ τὴν ενέργειαν τής προγνωσεως επιστάμενοι οτα

το μεγαλαυχες καὶ άνθρωπίνη φύσει ουσέφικτον φθόνιμ ενεχθέντες

αιτέκρυιμαν ή μὴ καταλαμβανόμενοι, άπερ ή φύσις οιήρθρωσε καὶ

ενομοθέτησε καὶ ανάγκη περικλείσασα ἀφθόνως άνθρῶποις ἔοωρή

σατο, όμως ήνί.ἔαντο, οὐκ ἔχω λέγειν. οὐοεν γάρ μοι οοκεῖ τῶν ἐν

κόσμω καλλίστων στοιχείων καὶ πλείστων καὶ μεγάλων οημιουργημά

των ὑπό τοῦ θεοῦ εφθονημένον ἀνθρώποις προς καιρικὴν χρήσιν·

οὐοε γὰρ αν προέὸειΞε το θεῖον μὴ βουληθεν παρέχειν. ιίιλλ' ἐκεῖνοι μεν

7 οὴ] οι ν εκ εστι'. 3 κακοποιοῖς ν. 13 οί]

13 (11οιιτι11ι.,ίι·. 6627 15ιτρτει μ. 41, 'Η. σύ χ' ή 1'

96 και.. Ζ 488.

34 κάλλιστον στοι

3 ατι εναποκ.? 3 ορύττοντας ν.

ή ν. 13 ι1ε1ιεὶ›ει1 πεπειραμένος.

32 κακῶς ν. 33 ·ι·ῶ ν.. 91Ιὶίτιι1.. Υ198; οί”. Ω (210. η 138.

31 ή] 01 αι νία. ν. 33 ὁμοίως ν. ίγνοίἰαντο (η εκ οι?) νι.

χεῖον ν. 33 εφνονημένον ν.
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ώς ὴθέλησαν ἡ ώς ὴόυνὴΘησαν· όιό καὶ τὸ κάτω κεφάλαιον αὐτῶν

μνημονεύων θαυμάΖω τὴν γνώμην σκολιάν τε καὶ όυσθὴρατον. ἐγώ τα

όσα ποτε μεν εύρον όιά πείρας προέόειΞα, όσα τε καὶ ἐν τῷ μεταΞὐ

χρόνῳ ἐπεΞεῦρον, οὐκ ἐβουλιῆθην ἀποκρύφαι όιὰ το παράόοΕον τῶν

πολλῶν ἀποτελεσμάτων, άγαθῶν τε καὶ φαύλων, έν όλίγῳ χρόνῳ 5

γενομένων ὴ καὶ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς έπιμενόντων· ὴ όὲ ύποκειμένη

ύποόιαίρεσις όιοάἔει τούς φιλομαθεῖς· ταύτην γὰρ προκρίνας μεν

πασῶν καὶ συγκοσμῆσαι βουλόμενος άλλεπαλλήλως κατὰ τὴν λεπτο

μέρειαν όιασαφήσω. ὴ γάρ πλατικὴ θεωρία άμαυροτάτην τάἔιν έχουσα

οιὰ τὴν άκόλαστον τῶν ἐντυγχανόντων γνῶμην ἐλέγχεται ραόίως. μὴ το

ύπολάβη όέ τις όιά το ποικίλον καὶ πολυμερες τεχνικον ύττάρχειν τόν

λόγον, άλλί ἐκθειάΖειν τὴν φύσιν· πολλοὶ μὲν γὰρ πολλὰς αὶρέσεις

οιαγραιμάμενοι οὐόεμίαν βεβαίαν συνέταἔαν.

Τοιγαροῦν ἐπὶ τα προκείμενα βαοιστέον. οἱ μεν ούν θανατικοὶ

κλιμακτῆρες καταληπτέοι έσονται, καθώς ἐν τῷ περὶ χρόνων Ζώης 15

προέταἔα καὶ νῦν τα ἐν τούτῳ ἀκριβέστερον όηλῶσω. ἐκ τριών όρων

συνεστώτων τῶν χρόνων, ἐλαχίστου μέσου καὶ μεγίστου, τὴν σύγ

κρασιν ούτως ἀνεῦρον· ἐκ τοῦ κλήρου τῆς τύχης καὶ τοῦ οίκοόεσπότου

λογιζόμενος τας περιόόους τῶν αστέρων καὶ τὰς άναφορὰς τῶν

Ζῳόίων, πρῶτον ώρας εἶτα ἡμέρας εἶτα μῆνας εἶτα έτη, ὴ ών μεν ώρας 20

ών όἐ ἡμέρας ών σε μῆνας ών όὲ ἐνιαυτούς, κατά τούς ἐπικέντρους

καὶ άνατολικοὐς αστέρας καὶ τὰ οίκεῖα σχήματα ἡμέρας εἶτα μῆνας

είτα τὰς περιόόους. έπὶ μὲν γὰρ τῶν ὴόη τὴν ὴλικίαν προβεβηκότων

όυνατον τάς περιόόους καὶ τὰς άναφοράς μερίΖειν, έπὶ τα τῶν νηπίων

ἀπό τῶν ελαχίστων άρΕάμενος. 25

Έστω τα ἐπὶ ύποόείγματος Ήλιος Άφροόίτη Ύόροχόῳ, Σελήνη

Ζεύς άρχαῖς Κριοῦ, Κρόνος Κριῷ, Άρης Τοἔότη, Ἑρμῆς Αίγόκερῳ,

ώροσκόπος Σκορπίῳ, κλῆρος τύχης Ζυγῷ, κλίμα ς'. οί μερίζοντες

αὐτοὶ· ”Αφροοίτη διά τον Ζυγόν, Κρόνος όιὰ το τὴν Άφροόίτην είναι

Ύοροχόῳ, "Αρης οιὰ το τὸν Κρόνον Κριῷ είναι. ἐλογισάμην ούν κατά 30

τε τὰς περιόόους καὶ τὰς άναφορὰς πρῶτον ώρας εἶτα ὴμέρας είτα

μῆνας ούτως· έλαβον τοῦ Ζυγού ἡμέρας η' καὶ ώρας η' καὶ πάλιν τού

Ζυγού άναφορὰς κλίματος ς' ώρας γ', καὶ ἐπεὶ 'Αφροόίτη Ύόροχόῳ

εστίν, έλαβον Κρόνου ώρας νΖ', καὶ πάλιν ἐπεὶ ο Κρόνος ἐν τῷ Κριῷ

ἐστιν, έλαβον “Αρεως ώρας τε” γίνονται έπὶ το αὐτό ὴμέραι η' καὶ 35

ώραι ρκγ', α'ί εἰσιν ὴμέραι ε' ώραι γ" γίνονται αἱ πᾶσαι ιῆμέραι ιγ'

ώραι γ" ἔΖησεν ὴμέρας ιγ' ώρας γ'.

'Αλλη.“ὶ·ὶλιος Άφροοίτη Ἑρμῆς Καρκίνῳ, Σελήνη Αἰγόκερῳ, Κρόνος

Σκορπίῳ, Ζεύς Ύόροχόιμ, “Αρης ^έοντι, ώροσκόπος Ταύρῳ, κλῆρος

1 καὶ] κατά Πε. 3 προσέόειὶΞα ν. 0 Μπίρα γινομένων. '7 όιαίρεσις τι. μεν

αρεατἀαπι. 9 όιασαφήσει ν, ‹:οι·ι·. Πε. 91 πεπιρε (η) κατά. :84 όυνατοὶ Χ'.

95 ιιεπιρε αρεαμένους, 1'οι·ί. παταω οταὶἱο. 99 τὸ] τον Ψ. 38 Γοι·ὶ. κγ' ν.
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τύχης Σκορπίῳ, ὁ κύριος Λέοντι. ὁ τούτου κύριος Καρκίνῳ τὰς ῶρας

καὶ τὰς ὴμέρας τῶν τε άστέρων καὶ τῶν Ζῳύίων παρεληλύθει° οιὰ

τοῦτο ούν τρίτῳ τύπω μήνας έλογισάμην·"Αρεως μηνες Ες' καὶ ιε' καὶ

'Ηλίου τοῦ έν Καρκίνῳ μήνες κε" γίνονται μήνες ρς', οί εἰσιν έτη η

μὴνες ι'. Ταύτας προεθέμην τὰς γενέσεις. προσκοπεῖν ούν χρὴ τούς

οικούεσπότας καὶ τοὺς τόπους, μὴ ὑπό τῶν κακοποιῶν οιακατέχονται

ή έναντιούνται ὴ παρ, αίρεσιν τύχωσι, καὶ τὰς λοιπὰς παραγγελίας.

'Αλλη. Ήλιος Ἑρμῆς Ύοροχόῳ, Σελήνη Ταύρῳ, Κρόνος ΤοΕότη,

Ζεύς Κριῷ, 'Αρης Αίγόκερῳ, >έλφρούίτη ιίιροσκόπος ίίχθύσι, κλίμα ς',

κλῆρος τύχης Διὸύμοις. έλαβον 'Ερμοῦ μήνας ος', καὶ ἐπεί Ἑρμῆς ἐν

Ύοροχόῳ ἐστίν, έλαβον τοῦ Ύοροχόου τὴν άναφορὰν μήνας κγί καὶ

Κρόνου έν ΤοΕότη όντος τού ΤοΞότου μῆνας λγ'· γίνονται οί πάντες

μήνες ρλβ', ά γίνεται έτη ια” τοσούτων ἐτελεύτα. τὰς οι λεπτομερεῖς

ὴμέρας καὶ σταλαγμιαίας ώρας άπο τῆς εκάστου άστέρος περιόὶ3ου

τό ιβ' λαμβάνοντες εύρήσομεν.

Συμμερίζουσι τα οί άστέρες άλλήλοις οίκείως κείμενοι καὶ τῆς αἱρέ

σεως όντες. οἶον“Ηλιος Ἑρμῆς Καρκίνῳ, Σελήνη “Αρης Ζυγῶ, Κρόνος

Άφρούίτη Λέοντι, Ζεύς ΤοΞότη, ιύροσκόπος Αίγόκερῳ, κλίμα ς', ό

κλήρος τῆς τύχης Τοἔότη. τούτου (ό) κύριος Ζεύς επίκειται τῷ

κλήρῳ· έμέρισεν ούν τὴν άναφορὰν τοῦ ΤοΕότου έτη λγ' καὶ τὴν ίοίαν

περίούον έτη ιβ'° γίνεται έτη με'. τούτῳ ούν τρίγωνος Κρόνος ύπάρχων

συνεμέρισε τῆς ίοίας περιόοου μῆνας νά· γίνεται έτη έγγιστα ν'· ἐν

τούτῳ καὶ ἐτελεύτα. εἰ οέ τις λογίση ται καὶ τῆς τοῦ Λέοντος άναφοριῖις

μὴνας ληΙ καὶ 'Ηλίου μήνας ιθ', τοσούτους μήνας συνάἔει.

Αύται αἱ γενέσεις οεοοκιμασμέναι εε αύτοιμίας πρόκεινται. εί θέ τις

ἐΕ άκοὴς θέλει όοκιμάΖειν λαβων γένεσιν, οιαψευσθήσεται τὴν άγωγήν.

καὶ έτεροι οι κλιμακτῆρες σημαίνονται, όπόταν κακοποιοῦ σχήματος

καὶ μαρτυρίας χρόνος συνοράμη· ό ιτε αὐτός λόγος καὶ περὶ τοῦ

ιίιροσκόπου καὶ τοῦ τούτου κυρίου, όπόταν κατά όιαὶ›οχὴν ὴ άντιπα

ραχωρησιν οί άστέρες τύχωσι μὴ χρηματίζοντος τοῦ κλήρου τῆς

τύχης ὴ τοῦ οίκοοεσπότου.

Ε @ματια ΠΠ, ό. - Γ. 105.

Τούς ούν μάλιστα βουλομένους πᾶσαν αίρεσιν μεθοοικὴν *** προσέ

χειν, ἐπειοὴ έκαστος τῶν συνταγματογράφων ίύίως καὶ ποικίλως τὰς

αίρέσεις πραγματευσάμενος άποκρύφως καὶ ἐφθονημένως τὰς ἐπιλύ

σεις μὴ έκθέμενος εἴασεν, έγιὶι ρε στα πολλού πόνου καὶ πολλῆς πείρας

1 1ιεοτιίε άοιιιίτιιιε 8οὶ. ηιιί ἰτι Βατωτό εεὶ ι. ο. 1ετ·1ίο 1000; εειγιιετιὶἱει Μιά.. Ιαού

τιοεει. 99 μὴνες ν. :24 ί. ε. είε αιιοιγιιο 38 -ὶ- 19 εΠὶοίι1τιὶ 57 ττιειιιιεα (ροαετία τούς

αὐτούς). 98 ίοι·1. (ό) χρόνος. 33 ίιιίι Γεω εκμανθοίνειν άΕιῶ ἐμαυτιῖὶ προσέχειν.

34 συνταγμάτων ν. 35 5η. αιτιιοιιιτει ὶιιτὶιιιαι, ροεείε (πλανάσθαι τούς εντυγχά

νοντας) είασεν. ι
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Ζητησας προέταἔα. τουτο οέ μοι οοκεῖ μέγιστον, τὸ ὲΣελἐγἔαι άλλο

τρίας ἐνθυμήσεις μυστικῶς κατακεχωσμένας, ὲττεὶ καὶ αὐτὸς πολλὰς

ουναμεις δια πολλῶν λόγων όλης ουνάμενος συντάἑαι ουκ ὴβουλήθην

ὅμοιον ἑαυτόν ἀποοεῖΞαι τοῖς ματαιολόγοις~ γελοῖον γὰρ αν εἴη έναρ

χεσθαι κατά τινων λέγειν μὴ επιγνόντα πρότερον το 'ίοιον αμάρτημα. 5

ὅθεν ἐὰν πλειστάκις περὶ τῆς ἐμῆς αφθονίας καὶ όιπλότητος υπο

μιμνὴσκωΙ συγγνωστέος ὁ λόγος~ ἔπαθον γὰρ πολλα καὶ πολυν πόνον

επηνεγκάμην καὶ υπο πολλῶν ἐβουκολήθην καὶ τὰ οοκοῦντόι μοι

απερείσια χρήματα ειΕανάλωσα πειθόμενος γόησι καὶ πλεονέκταις

ἀνθρώποις. όιλλ> όμως στα τῆς έμῆς έγκρατείας καὶ φιλομαθείας περιε- 10

γενόμην τῶν αἱρἐσεων· όὶς οὐ μόνον οί έντυγχάνοντες καὶ επιγνόντες

το άκριβὲς μεθ' ὴοονῆς καθ' ἡμῶν εὶσοἱσουσι ἔπαινον, αλλά καί τινες

οια τὸ άφελες ἐπιφθονήσουσι καὶ κακολογήσουσιν ὲπαρασάμενοι τω

τὴν τῶν μυστικῶν καὶ όιποκρυφων φωταγωγίαν ἡ καὶ έκκόιμουσί τινας

αὶρἐσεις ἐκ τῆς ἑμῆς συνταἑεως. πρὸς τοὺς τοιουτους ουν άρας 15

ὲθἐμην οεἱἔας τι οὶμαι αὐτοὺς πείσεσθαι.

Οἱ οῦν ἐντυγχάνοντες ταῖς ίιφ' ἡμῶν συντεταγμέναις βίβλοις πάσας

αὶρἐσεις οιελεγχουσαις μὴ λεγέτωσαν· αυτη μεν έστιν του βασιλέωςΙ

ετέρα τι Πετοσίρεως, ἄλλη τι Κριτοοημου καὶ τῶν λοιπῶν, αλλ'

ίοἐτωσαν ότι ὲκεῖνοι μεν προθέμενοι κωφῶς καὶ κατεΖητημένως 20

άνυπόστατον τὴν ἐπιστήμην κατἐοειΞαν, ὴμεῖς τα τὰς επιλύσεις ποιη

σάμενοι ου μόνον θνησκουσαν τὴν α'ίρεσιν ανερρωσαμεν, ἀλλὰ καὶ

ἑαυτῶν οόΕαν κατεψηφισάμεθα καὶ ἑτέρους οι άΕίους ἐμυσταγω

γησαμενΙ οὐ χρηματων προτροπὴ θελχθέντες αλλά φιλομαθεῖς καὶ

ἐπιθυμητας επιγνόντες· καὶ γὰρ αὐτοὶ τοιουτω χαρακτῆρι αἱρέσεως 25

έχαλιναγωγήθημεν.

Έστω ούν ό λόγος ἡμῖν πάλιν εἰς τὸν περὶ χρόνων Ζωής τόπον.

πασαι μὲν ουν αἱ προσυντεταγμἐναι άγωγαὶ κατ, ίοίαν α'ίρεσιν οὶκριβεῖς

καὶ οεοοκιμασμέναιΙ καὶ αυτη σε οοκιμαστὴ καὶ θαυμαστὴ τριΖῳοία.

περιέχει οὲ ουτως. μαθιὶυν άκριβῶς τὴν σεληνιακὴν καὶ ὴλιακὴν μοῖραν 30

πρὸς τὴν ωροσκοπουσαν τῆς γενέσεως είσέρχομαι εἰς τὸ υποκείμενον

όργανον καὶ κατά τον όποταχθησόμενον τρόπον ἐπιγνους τόν λήγοντα

της τριΖῳοίας τόπον ἐκ τῆς ὴλιακῆς μοίρας ἔρχομαι ὲπὶ το ωροσκο

ποιῖν Ζωοιον καὶ ἐπιγνους, κατα ποστης μοίρας τυγχάνειΙ ἐκτίθεμαι

τοῦτον ὴλιακὸν γνῶμονα. εἶτα ὁμοίως καὶ εἰς τὸ τῆς Σελήνης Ζωοιον 85

παράκειται καὶ εἰς ὲκεῖνο είσενέγκας τας τοῦ ὴλιακοῦ γνωμονος μοίρας

παλιν ὁριῖις, τίνος τόπος Ζωοίου τυγχάνει· κόικεῖνο εἰσενἑγκας εἰς τὸ

2 ἐπὶ ν. 8 ουναμεις εοτὶὶιὶὶ ρω αγωγάς, μεθόρους. 6-7 υπομιμνήσθω συγγνω

στέως ν. 10 έγκρατίας ν. 11 μοε5ὶ5 αὶς νεΙ ῶστε. 12επενον ν. ΗΕ ιι. δὶς ν,

απο εει·ναὶο μοαιεἰ5 οεινας. Η συντεταγμένοις ν. 18 οιελεγχουσης ν. 90 δτοι ν.

93 χαρακτηρ νεμέσεως ν. :η είς] έκ ν. 98 προσυντεταγαμέναι ν. 29 Μια·

μαστικὴ καὶ θαυμαστικὴ ν. 81 είσέρχομεν ν. 32 από χθησόμενον ν. 3? ὸρας]

οεωρας ν, επιηιιεπὶ.ὶα παπα ευεο ποπ ρτειεεὶο.
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άτροσκοποῦν Ζιίιόιον ήγοῦμαι σεληνιακὸν γνώμονα καὶ συγκρίνω,

πότερον ὁ ήλιακός ὺττερέχει ή ὁ σεληνιακός. ἐὰν μὲν γὰρ ο τοῦ 'Ηλίου

προάγη, πρόσθεστν ή ώρα έχει τῶν ὰνὰ μέσον Ζιμόίων· εάν οτι ὁ τής

Σελήνης, άφαίρεστν. ούτος γάρ έστιν άναγκαστικὸς καὶ φυσικός

τίτιροσκόπος· ὅθεν μή τις Ξενισθή, εάν έν ἄλλῳ Ζῷὁίῷ ὺπονοῶν είναι

τὸν ιίτροσκόπον έν έτέριμ εύρη. μετά τα τήν πρόσθεσιν ή άφαίρεσιν

ἐπτγνοὺς, πόσων μοιρῶν ὁ ῶροσκόπος εστίν, είσελθων εἰς τὰς (τῆς)

τριΖῷὁίας άναφοριὶις σκοπῶ, πόσα έτη παράκεινται τή εύρεθείση μοίρα

κατὰ τὸ κλίμα καὶ αποφαίνοματ· παραπεσούσης οι μιᾶς ή καὶ ὁευτέρας

μοίρας ήλιακής ήτοι σεληνιακῆς 1) καὶ τῆς ώροσκοπικής ὰσύμφωνα τὰ

πράγματα κριθήσετατ.

Εἰ όέ τις βούλοιτο έλέγχετν, άναόραμῶν μίαν ή καὶ όύο μοίρας ή καὶ

έπτπροσθεὶς τή ήλιακή ή σεληνιακή, εάνπερ όοκή πεπλανήσθατ, ή καὶ

έτερον ώροσκόπον λογισάμενος τῷ αὐτῷ τρόπῳ πραγματευσάσθω·

καὶ τὴν ὸόὸν ἐξευρήσει. τοῦτο ὁ' έΞεστι όοκιμάΖειν ἐκ τῶν ήὸη τετε

λευτηκότων καὶ μὴ πιστεύειν τοῖς πεπλανημένας έξ άκοής γενέσεις

κομίΖουσιν καὶ όοκεῖν ὁιαπταίειν, άλλά κρίνοντα βεβαίαν τήν ῦπόθεσιν

μή ΞενίΖεσθατ. προσπαραληπτέον ιτε άναγκαίως ενταύθα τὰς ακτινοβο

λίας καὶ τὰς συμπαρουσίας τῶν κακοποιῶν πρός τε τὸν "Ηλιον καὶ τὴν

(ελήνην καὶ τὸν ῶροσκόπον τόν τε οίκοόεσποτικὸν λόγον· έκ γὰρ

τούτων καὶ οἱ όροι τής ύποστάσεως καταλαμβάνονται. προς ὁέ τοὺς

άχρόνους ή όλιγοχρονίους λογισόμεθα τοὺς προκειμένους χρόνους

τῶν όρων, πρῶτον μεν ώρας είτα ήμέρας εἶτα μήνας είτα ενιαυτούς·

μετά ὁε τὸ συμπληρῶσαι τὸν πρῶτον όρον τῶν ἐτῶν τὸν ὁεύτερον καὶ

τὸν τρίτον ὁμοίως λογισόμεθα, ώρας ήμέρας μήνας, καὶ έπιπροσθήσο

μεν τῷ πρώτιμ. έν όε τοῖς όλιγαναφόροις Ζῷόίοις έττάν εί)ρωμεν πολυ

χρονίους γενέσεις, τον πρῶτον ή τὸν τρίτον έπισυνάγομεν ή τὸν

όεύτερον καὶ τὸν τρίτον ή τὸν τέταρτον ὁλόκληρον καὶ τῶν λοιπῶν τὰ

τή μοίρα παρακείμενα καὶ άποφαινόμεθα.

Πάλιν τα ποῖος όρος τῶν τριῶν ίσχύσει, ούτως γνωστέον. είσελθῶν

κατὰ τὴν ιίυροσκοπούσαν μοῖραν θεωρῶ, πόσα έτη παράκειται τον

πρῶτον όρον· έπειτα είσελθυὶτν εἰς τὴν κατ) εὐθὺ μοῖραν Ζητώ, τοῖς

εύρεθεῖσιν έτεσι καὶ μησὶν πόστος άριθμὸς παράκειται, καὶ τοῦτον

προσθεὶς ταῖς τοῦ ώροσκόπου μοίραις άπολύω άπό τοῦ ώροσκο

ποῦντος Ζιμόίου ή τής ίελήνης, εάν επίκεντρος ή επαναφερομένη

τύχη. όπου ό' άν καταλήΕη, ὅτμομαι τὰς άκτῖνας τῶν κακοποιῶν,

μήπως έμποὁίσωσιν· εάν γὰρ οί)τως εὺρεθή, όὁὶ όλετὴς τῶν κύκλων.

ὁμοίως όὲ καὶ έπὶ τοῦ όευτέρου καὶ τρίτου όρου. άλλως τε πάλιν

λήτ.μομαι ἐκ τῶν άπό συναφής τα έτη, ἐκ τῶν όευτέρων καὶ ἐκ τῶν

8 προάγει ν. ώραν ν. 4 οῦτ(ως) ν. 8 άφαίρεσι ν. 18 ὸοκεῖ τι. Η· πραγ~

ματεύσασθαι τι. 18 πρός παραληπταίον ν. άνακαίως ν. 81 ροετείε (κατά)
Ο

τὸν τιιιί εταττε τῷ πρ. όρω. 83 ιιετιιρε πόσος. 8.3 επίκτ ν. 87 οόιο]λέτης τῶν

θ ν ετοὶνί άτι1›ίὶατι1ετ. 89 όευτέρων νίιτ εταιρια, ίοτ1. όρων ααα.
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άστέρων, καὶ όιμομαι μήπως ο τῆς λύσεως οίκοοεσπότης τῶν τριῶν

επικράτηση καθ' δν οὴποτε οὐν (τρόπον)· λύσεως με έστιν ὁ

ιβ' τόπος. προβλέπειν τα αεί καὶ τὸν κλιμακτηρικὸν λόγον, καθως

έπελυσάμεθα. εάν ό κατ, έλλειιμιν αριθμος συνεμπέση, χρεοκοπήσει ἐκ

τῶν ἐτῶν μέρος· πολλάκις οὐν ἡ προλὴιμεται ο κλιμακτὴρ ὴ μετά τὸν

λογιΖόμενον αριθμόν τῶν ἐτῶν τὸ τέλος έποίσει. παρατηρητέον τα εἰς

ποῖον σελίοιον έΕέπεσεν ὁ τοῦ ωροσκόπου τόπος, πότερον ούο η τρείς

η τέσσαρας άριθμοὺς έχει, καὶ ούτως τῷ συναμφοῖν άριθμῷ χρῆσθαι

επί τῶν ἐτῶν. οίον έστω ῶροσκοπικὴν μοῖραν έκπετττωκέναι καρκίνου

μοίρα η', ίίτις σημαίνει τόπον τρίτον· εν σε τῷ αὐτῷ σελιοίω καὶ

μοῖρα θ' χρηματίΖει· ίσχύσει ούν καὶ αύτη η θ' μοῖρα πᾶσαν αίρεσιν.

ὁμοίως έν αὐτῷ [Καρκίνῷ] από κε' έως κη' μοίρας τόπῷ 'Υόροχόου·

χρηματίσει οὐν καὶ ἡ κς' κι? μοῖρα.

ΝΟΥ! ΑΕΠ-1111115 1113111 ΡΗΟΟΕΜ1ί.Π1.

Οοο. 8. 1'. 153.

Προοίμιον.

Οὐάλης Μάρκω χαίρειν. "Οσα μεν ὁ θειότατος βασιλεὺς είρηκε

Νεχειμω ό τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος τῆς ιγ' βίβλου, ἐν ταῖς προσυντε

ταγμένοις ὺφ) ἡμῶν καὶ άλλων πόνοις κατημαἔευμένα εστίν· νυνὶ σε

ταύτην συντάσσω λειπομένην έν ούὺενί. ότι μεν οὐν μυστικὴ συνέσει

τὴν ὺφὴγησιν πεποίηται καὶ αρχηγός τὴς είς ταῦτα είσόρου καὶ ἡμῖν

εγένετο, πρόοηλον· τό τε όμολογεῖν περὶ τῶν ὴμαρτημένων αὐτῷ

πρότερον, εε ὺστέρου με κατωρθωμένων άνορὸς αγαθού καὶ σοφοῦ

άπολογίαν καὶ οιάνοιαν επιφερομένου, καὶ τὸ καταφρονεῖν όλης τῆς

βασιλείας καὶ τυραννίοος (παρά) το περὶ τα τοιαῦτα έσπουοακέναι

εμπείρου καὶ πεποιθότος καὶ ἐρωτικὴν καὶ προτρεπτικὴν θεωρίαν

ένοεικνυμένου τοῖς μεταγενεστέροις. οὐοέ γε αὐτόν μεθεῖλκεν άνάγκη

βιωτικὴ καὶ πλάνη φιλάργυρος, ιύσπερ πολλοὺς τῶν νῦν· ὅθεν

άποί›εκτέος ὁ τοιοῦτος.

Ό με σοφωτατος κριτόοημος έν τὴ έπιγραφομένη αὐτοῦ ὁράσει

συνεκτικωτάτη πολλῶν μαρτυριῶν ἀρχὴν τοιαύτην έποιήσατο· ὶῖοη

2 ροεείο (κύριός) έστιν. 3 τιοίί προσβλέπειν. κλημακτηρικὸν ν. 4 συνεμπέ

σαι· χρυκοπτὴσει (οί. @από χρεοκοπτήσει) ν. 6 τῶν] τον ν. παρατηρησέον ν

(τιοΙιτί -τὴρησον). 8 τον σ. αριθμόν ν. 11 αίρεσειν ν; ατι προς αναίρεσιν?

16 Ηττες ρατὶὶτιι ειὶίάεταττι ΙΜ. Μια., 1.11. 339, οι αιτία., Ι, ?9, 11185510 ίτεὶιτε,ίτιὶετίπι

ίρε.ε οοάίσεττι σοτιὶιιὶί. 18 ατι αεί. ο? Οί. Νεώτερα., ίτ. 19. 13 πόνοις ειτορεε:ὶιιττι.

30 μυστικῶς συνέἔει 8. 521 είς] εκ 3. 33 κατορθωμένου 8. 924 πόσιμο μετάνοιαν.

καθά καταφρονεῖ 8. 23 πολλοῖς 5. 30 δρασις 8. 31 Μαρία μυστηρίων.

10

13

?Ο
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ποτέ πελαγοορομήσας καὶ πολλὴν έρημον οιοοεύσας ἡΕιώ

θην από θεών λιμένος άκινούνου τυχεῖν καὶ μονῆς άσφα

λεστάτης. άλλως τε καὶ ὁ Τίμαιος καὶ Άσκλατίων καὶ έτεροι

πλείστοι. ούτοι μὲν ούν καλλονὴ λόγων ἐνεχθέντες καὶ τερατολογία

οὐ κατά τα ἐπαγγέλματα τα έργα ἐπέόειΕαν οὐοὲ τάς συντάΕεις

πλήρεις καὶ ἐπιλελυμένας, ἀλλά λειπομένας έν πολλοίς τισιν ἀεὶ

τῶν έντυγχανόντων· έν πάσι :τι το σκολιον καὶ ἐφθονημένον καὶ

ἀναουόμενον καὶ έπιπλεκόμενον· καὶ μηοεμιά ὁοῷ οιευθύνοντες ἀλλά

προσεισφέροντες αίρεσιν αὶρέσει καὶ ἀναπομπίμους βίβλους πλάνης

μάλλον ὴ ἀληθείας τεκμήρια. ό μέν ούν Κριτόοημος, πλῆθος θεωρη

μάτων κεκτημένος καὶ τοῖς άλλοις συγκεκοσμημένος καὶ ουνάμενος

σαφώς οιερμηνεύσαι όιὰ τῆς τούτων τῶν όργάνων φαντασίας ὴμαύ

ρωσε τὴν ἐπιστήμην· ἐγώ τα ἐν ταῖς προσυντεταγμέναις μοι βίβλοις

ούτε κενών ούτε ματαίων ύθλων πόνους οιήνυσα, οὐ μὴν κατὰ τὴν

οόκησιν τινῶν ἀμφιβόλους ἐπιλύσεις καὶ γραφἀς ἀναρίθμους περιττῶν

συντάἔεων· οιο καὶ τὰ οοκούντα ἀληθείας έφικνεῖσθαι εἰς ἄπειρον

Ζήτησιν καὶ λόγον ἐχώρησεν. χρὴ τα γε τὸν βουλόμενον συγγράφειν

ι ώς μὴ χρήΖειν ἑτέρου · εἰ οι ούν, οιἀ το ἀγνοεῖν καὶ φθονεῖν τὴν πλοκὴν

έπεισφέρει· πελαγοορομὴσας ούν καὶ πολλὴν γῆν οιοοεύσας κλιμάτων

τε καὶ ἐθνῶν κατόπτης γενόμενος πολυχρονία πείρα καὶ πόνοις συνεμ

φυρεὶς ὴΞιώθην ὺπὸ θεού καὶ τῆς προνοίας βεβαίου καὶ ασφαλούς

λιμένας τυχόν· οὐ γὰρ φθαρτα πάντα καὶ μοχθηριὶι έλαχον οί άνθρω

ποι, εστι Μ τι καὶ θεῖον ἐν ἡμῖν θεόπνευστον οημιούργημα ὅ τε

περικεχυμένος άὴρ άφθαρτος υπάρχων καὶ όιήκων είς ἡμᾶς ἀπόρροιαν

καιρικὴν ἀθανασίας ἀπονέμει τακτῷ καὶ μεμετρημένῷ χρόνῳ. ?ιν

έκαστος ἡμῶν καθ' ἡμέραν μελετά γυμναΖόμενος λαμβάνειν ἡ καὶ άπο

οιοόναι το Ζωτικόν πνεύμα. καθώς καὶ ὁ θειότατος ,Ο ρφεὺς λέγει·

Ψυχὴ ο' ἀνθρώποισιν ἀπ' αἰθέρος ἐρρίΖωνται.

καὶ άλλως·

>Αέρα ο' έλκοντες ψυχὴν θείαν ορεπόμεσθα.

άλλως·

Ψυχὴ ο' ἀθάνατος καὶ ἀγήρως έκ Διός ἐστιν.

άλλως·

Ψυχὴ α ἀθάνατος πάντων, τα τα σώματα θνητά.

Ένθεν έφί όσον έχομεν τὴν ψυχὴν κινούμεθα καὶ όμιλούμεν καὶ

πράσσομεν καὶ μηχανώμεθα καὶ ποιούμεν έργα ίσόθεα· όπότε ο' εἰς

τὸν ἀέρα ἀναὸράμη το χρέος, πρόκειται το σώμα νεκρὸν ἀναυοον κατά

1 οιωοεύσας 8. Β ἀοκλαπίων 8· ιιί ναί.

νητικἀς) τῶν έντ.? 8 ἀναλυόμενον Η. ατι μηοεμίαν όόόν? 11 συγκεκοσμϊμέ·

νος 8. 14 κενῶς ούτε ματέως άθλων 5. ατι ούτε μὴν? 15 περιττῶν ίνωση

ὑπὲρ τών 5. 18 εκαὶιὶὶί. Μαριώ ροεί. ώς (ώς ἐνι μάλιστα νε! είπω. ώς] όλως

Ψωμί!. 19 κριμάτων ες. 20-21 συνεμφυρὴς 8. 231'οτ1. ἡμῖν (καὶ). 94 ἀπόρ

ροι 8. 95 μερικὴν Ψέμα”. ιόπονέμειν Β. 99 άλλων 8. 30 ορεπόμεθα 8.

σου. ν, Ματ. τι. _ 4

5 ούοέν 8. 8 πλήρης 5. 7 ου (πλα



50 σουισι:ε ν.ιτιστικι

όιαόοχὴν έτέρῳ το πνεῦμα συγκεχωρηκός κενόν εὶμαρμένης όημιούρ

γημα ούόενός όν όεκτικόν· τῆς γὰρ φύσεως άναλυθείσης εἰς τὸν

οίκεῖον τόπον ελέγχεται τότε το θνητὸν σῶμα.

'Όθεν τοῦ θεού συνεργούντος άνεῦρον ταῦτα ἐν σκότει τεθησαυ

ρισμένα· καί μοι κατ' αρχάς μεν όαψιλὴς λόγος συνεμπεσων άπορρή- 5

τους άμεταόότους τὰς ύφηγήσεις όιαφυλάσσει όιά πολλούς τῶν

άναΕίων· (ίνα οι μὴ όόΕω κατήγορος μείΖονι ψόγω περιπίπτειν καὶ

τὰς ετέρων αἰτίας άνάπτεσθαι, ἐόοΕέ μοι μὴ κατεΖητημένως μηόε

επεσκοτισμένως ἐν ταύτη τη βίβλῳ μυστικῶς προτά.ἔαι τα όοκούντα

κεφάλαια είς συμπλήρωσιν τῶν προσυντεταγμένων καὶ άτρεκῆ σαφή- το

νειαν όιά πολλῆς συνέσεως τοῖς γε νοῦν έχουσιν· όπως όιιὶι τούτων

οί άμαθεῖς καὶ θεομάχοι πίστιν ἐνεγκάμενοι καὶ έταῖροί γε τῆς άληθείας

γενόμενοι ύπαρκτὴν καὶ σεβάσμιον τὴν ἐπιστήμην καταλάβωσιν.

Ε υιιιιτι πιο). σπιτι: ΧΙΙ. 17'. 171, σου. 8.

Προ πάντων ούν όεῖ τοῖς άριθμοῖς προσέχειν μετά πάσης ακριβείας 15

'Ηλίου τε καὶ Εελήνης καὶ τῶν πέντε άστέρων τῆς ώρας σχηματογρα

φίας καὶ τὰς πρός ἀλλήλους μαρτυρίας βραβευούσης· ἐκ γὰρ αὐτῆς ὁ

πας σκοπός εύκατάληπτος τελίσκεται οί τε ιβ' τόποι συνορῶνται

μοιρικῶς. ούτως γὰρ άκριβὴς ή ἐπίσκεψις φανεῖσα τούς μεν προλέ

γοντας όο.ἔάσει, τούς ό, *'11* ἐπιστήμην ἐπισφραγίΖει τὰ φαῦλα καὶ τὰ 20

μὴ πρός ὴόονήν, τοῖς όὲ βουλομένοις τὴν ἐπίσκεψιν ποιεῖσθαι προθυ

μίαν τινὰ καὶ προτροπὴν καὶ πίστιν τῶν λεγομένων άναλαμβάνει. εἰ

μὲν (γὰρ) καθολικόν τοῦτο ύπῆρχε τό πλουτήσαντά τινα μηόέποτε

πένεσθαι μηόε τον εὐόαίμονα όντα βασιλείας καὶ ὴγεμονίαςὴ όό.ἔης

‹:1ήῖ› έτέρας οὶασόηποτεοῦν αἰτίας άκαθαίρετον όιαφυλαχθήναι ή τον έν 25

αυτή σώματος άσινή ή τόν ἐν πράξει καιροῦ εύτυχήσαντα μηόέποτε

όυσπραγῆσαι ή τὸν κυβερνήτην κλυόωνίζεσθαι καὶ άστοχεῖν θαλασσο

μαχοῦντα ή τὸν ίατρόν μὴ νοσεῖν ή τόν προγνωστικὸν μηόεν πάσχειν

ή τινα προφήτην τῶν θείων έπιτυχῆ τοῖς ἀνθρώποις άμετάβλητον

τυγχάνειν, ούκ άν ήν εύχρηστος ή πρόγνωσις, άλλ' ώς ἔκαστος περὶ :το

όν τετύχηκε κεκτημένος κλήρον άσχολούμενος καὶ μηόεμίαν προσόο

κῶν καινοποιίαν όιετέλει τον χρόνον. νυνὶ σε καὶ όιβέβαια καὶ σαθρὰ τα

τῶν ἀνθρώπων πάντα καὶ άστήρικτα νομίΖεται εἰς τὸ ἐναντίον τρεπό

μενα· γίνεται μὲν γὰρ ό βασιλεύς αἰχμάλιυτος καὶ ύπηρέτης, ό όε

1 έτέρας τα νία. 8. 2 σοτριτε ίσιο ειιιυίοεὶυττι θα. :ιτιίττια ὶιιιίο ι1οττιίιτίο εκοττιρία

ειισιιτιι1ιιιτι άοςττια Ροτιίάοιιίιιτιιιττι (Ματιίὶ., Η), 390, @71.011 Μι απτο. ΜΜΜ., 60; Με

τετιεὶείυ, Ροίπιαπαι·ω, 109. 545 απειράτους 8. 8 οριιιιιιε (καὶ) ὰμετ.? '7 τα: κατ.

(γενόμενος). 8 άναπτερούσθαι 8; σου: λίνειιόί. 89 καταΖητημένως μ. ἐπισκό

τισμένως 8. 16 τισιτιρε ώριαίας. 18 στι άλίσκεται? 90 ματιά: τοῖς ό' (ανυπόστα

τον λέγουσι τὴν). 94 ρουσίει όντα (ἐπὶ) εστί γςειιοὶίνί ρετιιὶετο ρωταω. αρ ακα

θαίρετον; μηθε οιιὶιιττιο Ιειρειιο ρι·ο καὶ ροετιιίεειε νίιίεὶυτ (τιοίυί Μάτια ὴόἐ μειγμα τό).

25 στι ὰΞίας 'Ρ 99 επιτυχή 8. 30 τιεττιρε ἀεὶ ώς. 31 δν] ῶν 8. τετύχηκείκτημένος 8.
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πλούσιος πἐνης καὶ ενοεής, ο ρε εν ρυίιμη σώματος καὶ ουναμει επιστ

νιὶς καὶ άορανὴς καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, ὅσα ἐν τῷ βίω περὶ σῶμα ἡ

μορφὴν καὶ οόΞαν καὶ πράξιν κεκαλλῶπισται, μεταμορφούμενα ἔτερα

ὲΕ ετέρων πεῖραν οίοωσι τού πάσχειν, όίπερ ἔτερος πάσχων ὴγνόησε.

σπάνιον γάρ τινα ἀμέμπτωςίτὸν βίον καὶ άμερίμνως οιευθῦναι· τούς

σε πλείστους κατὰ τὴν ἰοίαν ύπόστασιν ταῖς τῶν καιρῶν ἐναλλοιοῦσθαι

τύχαις συμβαίνει.

Τοιγαρούν καὶ αὐτὸς καταμαθων ἐμαυτὸν ἐκ τῆς προγνώσεως καὶ

ὁποίαν καταβολὴν ελαχον τού κληρου καὶ ότι παρά τοῦτο άούνατον

γενέσθαι ἔτερον ούτε ὴγεμονίας ούτε άρχῆς ούτε ετέρας φαντασιώ

οους οόΞης ἡ πλούτου οαιριλείας καὶ κτημάτων ὴ σωμάτων πλήθους

ὲραστὴς εγενόμην ἡ Μύλος επιθυμίας καὶ κόλαΞ ἀσεβὴς θεῶν τε καὶ

ανθρώπων ουνάμενος τυχεῖν, ῶν μὴ εβούλετο το οαιμόνιον παρεχειν·

αλλά καθάπερ οεσπότου φαύλου εν συνέσει Μύλος επίσταται ὴθη καὶ

τὰς περὶ τὸν βίον άναστροφὰς κοσμίως τὰς εΕύπηρετήσεις ποιούμενος

κατὰ τὴν τοῦ κελεύοντος οιαταγὴν μὴ άντιτασσόμενος άλύπητον καὶ

άκοπίατον ὴγεῖται τὴν υπόστασιν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ αὐτός ούτε

μοχθηρὰν ούτε επῶουνον τὴν ύπηρεσίαν ἐποιησάμην, πάσης οι

ματαίας ελπίοος καὶ φροντίοος άπαλλαγεὶς τὸν τῆς εὶμαρμἐνης νόμον

οιεφύλαΕα.

Ἐὰν ούν φιλοπευστῶν τις καὶ ίσχυροποιησάμενος τὴν οιάνοιαν

βούληται άκούειν παρ, άνορὸς εμπείρου περὶ τῶν όντων καὶ τῶν

εσομένων, τῶν πλείστων καταφρονήσας εκείνων ἐραστὴς γενήσεται

τῶν συνηρμοσμένων (εἰς) τὴν καταβολήν. άνατυπούμενος γὰρ καθ,

ἑκάστην ἡμέραν απερ οεῖ παθεῖν τῶν φαύλων τον φόβον προμαραίνει·

αμβλύνεται γαρ το χαλεπὸν ὑπό τῆς εύθυμίας επιτριβόμενον, ούτως τε

ως ὑπὸ ετἐραν οεσποτείαν καὶ ἐξουσίαν τεταγμενος στα τῆς ἰοίας

εγκρατείας άκηρύκτως καὶ κοσμίως το τέλος τού βίου ύποίσει. ἐὰν σε

τις πείρα βουλόμενος μαθεῖν ὲπιγνῶναι θέλη ταύτα όπως ἔχει, άντιτασ

σεσθω τοῖς βουλευομένοις ὑπό τινος απείρου καὶ τὰ έναντία πρασ

σἐτω. οίον εἰ πενης ῶν πλούσιος γένηται ὴ μετριος άρχοντικὸς ἡ

απρακτος εύεπίβολος άσυκοφάντητος άλύπητος αμεριμνος (πάντες

γὰρ άνθρωποι καλῶν ἐρασταὶ πεφύκασι) - τούτων τα τις τυχων

καταφρονησει τῆς πεπρωμένης. άούνατον ο' ὁπόσα βούλεταί τις συν

τελεῖσθαι ὴ επὶ τοῖς αὐτοῖς οιαμενειν οιὰ τέλους~ σύμφορον τοιγαρούν

τ ἔχεσθαι τὴν τύχην καὶ άστήρικτον ύπάρχειν~ τας γαρ εύημερίας

Ο ροεεί5 συναλλοιούσθαι. 8 κίῖιν αὐτός 8. 11 οαιμιλίας 5.

13 ποιπρε (ού) ουνάμενος ναί οὶόμενος. 14 απ (ο) εν?

16 παιπρο καὶ τῇ τ. κ. διαταγή. 22 βούλεται Β ουρά εί5ί εετὶρείεειε ροὶεεί ναὶεπει,

ιαπιεπ οοὰίοὶ τεοοπ1ὶ ίπ οποία ειπαμε. Ιὶιὶεε. 95 τον φαύλον 5. 26 αθυμίας νεὶ

εύθ.8. επιτρεφόμενον 5. 28 ὰνυποίσει 29 πεῖραν 8. θελοι_Β. όπως] ούτως 8.

30 βουλομένοις 5. 88 ρε] 11ὴ Ντεπώ. 34 ο' απόσα Ραιι1.] ιτε προς τι 5. 35 συμφο·

ριὶιν 5 Τοτε. ρΙιιττι ίιιιωτιίτι. 38 αὶερὶὶοεπί τρεπεσθαι, στρέφεσθαι. εύχεσθαι "στα".

5 οιευθῆναι 8.

12 Μύλων 5.



559 αόριστα νλτιολιτι

αὐτῆς οὐ φέρουσιν άνθρωποι· καθάπερ γαρ λυσσιίιόεις έ.ἔοτστρημένοι

καὶ ὑπὸ πολλὰς ὁεσποτείας τεταγμένοι επιθυμιῶν τε καὶ παθῶν όρε.Ειν

πάσχοντες καν μή θέλοντες τας αρμοΖούσας τιμωρίας κομίσονται.

Τισὶ μεν οὐν εόοΕε τῶν εὐήθων λέγειν πάντα έν ἡμῖν · μὴ όυνάμενοι

όὲ τοῦτο άποόεῖΕαι όια πείρας είς μέρος τι τοῦ λόγου κατέόραμον

φάσκοντες τι μεν έν ἡμῖν, τι τα ἐν τῇ είμαρμένη. τυχόντες ιτε τούτου καὶ

ανατσχυντοῦντες είς απειρα καὶ άνοίκεια Ζητήματα έχῶρησαν λέγοντες·

τα προελθεῖν ἐκ τῆς οίκίας έν ἐμοὶ καὶ τὸ λούσασθαι καὶ πορευθήναι

όπου βούλοματ καὶ πρα.ἔαί τι καὶ πρίασθατ καὶ συντυχεῖν φίλαι καὶ

ἔτερα πλεῖστα απορα. τοὐναντίον οι έγω φημτ πρὸς τούτους, ότι οὐόε

ταῦτα τα μάταια εν αὐτοῖς έστιν· εἰς τὸ εναντίον γαρ χωρεῖ τὸ τῆς

προαιρέσεως όιά τινας άπροφασίστους αἰτίας. καὶ γαρ αὐτός πολλάκις

πριῖιΕαί τι βουλόμενος ή συντυχεῖν φίλω ώραν καλὴν εκλεΕάμενος οὐκ

έτυχον τοῦ προκειμένου οὐόε μὴν όπου εβάόιΖον γενόμενος· ὁπότε ό'

οὐκ εβουλήθην, τα τοιοῦτον συνετελέσθη~ πάντως γαρ έοετ τὴν ώραν

εναρμόντον τῷ μέλλονττ ἔσεσθατ τυχεῖν. τοιγαροῦν χρὴ τούς γε νοῦν

έχοντας έπεσθατ τῷ όαιμονίω καθως βούλεται (κατασκευάΖει γαρ

τήν *9 πρός ό θέλει) ή καλας ώρας εκλέγεσθαι, αρχικής οι πράΞεως

τής καταρχής γενομένης κατὰ τὴν κοσμικὴν κίνησιν καὶ ανάγκην

συνορόιν τό άποτέλεσμα ἐκ τῆς τότε άστροθεσίας καὶ τῆς τοῦ

άιροσκόπου.

Ρ'. 106', σου: ν. Εκ σπιτι: : Τίαράόοστς χρόνων. αστέρων β'

ἐπιμερισμοὶ ἐκ τῶν Κριτοοήμου.

'Ήλιος 'Ερμής Κριῷ, (ζελήνη 'Αφροόίτη 'ίχθύστν, Κρόνος Καρκίνω,

Ζεὺς'Αρης Ταύρω, ώροσκόπος (κορπίῷ, ὁ κλήρος τής Τύχης Τοἔότη,

ὁ κύριος σὺν τῷ Δαίμονι ἐν τῇ Παρθένω, ό θανατικός τόπος Καρκίνω.

Κρόνος ὁ κύριος τής ίελήνης άπόστροφος, ήναντιιιίιθη οι καὶ ὁ 'Αρης

τῷ ἰόίιρ οίκω· ὁ τοιοῦτος έθηριομάχησεν. Κατελαβόμεθα σε επὶ τῶν

όταμέτρων στάσεων τοὺς κακοποτοὺς οὐκ έπὶ πάσης γενέσεως κατά

πάντα βλαπτικούς, αλλά ἔσθ' ότε καὶ άγαθοποιοὺς καὶ μάλιστα επί τῶν

ενόόΞων γενέσεων, πλὴν καὶ αὐτοὺς πολλαῖς κακίατς συμπεφυρμένους.

βίαιοτ γαρ οί τοτοῦτοι μετα ανάγκης γινόμενοι άνοσίοις καὶ άθεμίστοις

πράγμασιν περιτρέπονται· αότκοῦστν με ή λεηλατοῦσιν άρπαγές τε καὶ

αλλοτρίων έπιθυμηταὶ καθίστανται ὐιμαυχενοῦντες καὶ αλογτστοῦντες

ότα τὴν τής όόΞης επίκατρον εὐόαιμονίαν · τα γαρ ἴότα αμαρτήματα

1 1'οτιι. ‹:καὶ) εε. εΕιστρημένοι Β 4 τὶς 5. εοττ·. Μια. κατά”. 5 λογικοὐ 5.

10 ροεείε εὐπορα. 14- μήν τεαιτὶτετε νίάε1τιτ εγενόμην, εετΙ οτττττἱ ροίἰιιε νί ειπες

18 Μαιο ειιττα εεεε ποπ ιτροτιαεο. καλῶς 8.. 19 κατ' αρχής 8 ” εἰ ία ίττί1.ίο αὶί

οτιίτιε ττοςοίίί καταρχή οὶιτεοτ·νειὶα εεί ,. 96 ρτο Βαεττιοττία είςτιο Βαγςί11εττ·ίί ν.

97 $τιὶιττ·τιιτε αοττιίτιττε ερτ Είπατε, ατιοα ίτι είπε άοττιο ροετίὶιτει εεὶ; απόστροφος αεί.

τιὶροὶε αοττττιὶ τιμάει (Παρτίοοτ·τιο) τ:οτι1ττιτίττε; Μπαμ ι1οττιιιε $οοτρίττει. 31 αὐτοὺς]

τιεπιρε ούτως. 99 βίοι τι οί ευρω ου. 84 ύψαυχυνοῦντος ν.
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95
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ετέροις επεισάγουσιν. ἀλλὰ καὶ θεοῦ καὶ θανάτου καταφρονοῦσιν~

άρχουσι γάρ Ζωής καὶ θανάτου· ὅθεν ού όιά παντός τοῖς τοιούτοις τό

εὐτυχές όιαμένει, όιὰ ότι τὴν τοῦ έναντιωματος στάσιν οὶ μεν από

οότἔης είς άτιμίαν ή ταπεινὴν καθαιροῦνται τύχην, οἱ οε βιαιοθανα

τοῦσιν· τινες τα όσα έτέροις ενεοείΕαντο, αὐτοὶ πάσχουσιν τιμωρού

μενοι καὶ κολαΖόμενοι καὶ μεμφόμενοι τὴν προγενομένην τής οόἔης

ἀνωφελή φαντασίαν. ά γαρ μετά πόνου καὶ μερίμνης καὶ βίας καὶ

χρόνῳ συνεσῶρευσαν, τούτων έν στιγμή ἀφαιρεθέντες λυποῦνται ή

ετέροις ἄκοντες συνεχιτίιρησαν~ ὲπακολουθεῖ γαρ τούτοις σὺν τή

άβεβαίῳ τύχή νέμεσις χαλιναγωγὸς φθόνος ἐπιβουλὴ προοοσία λύπη

μέριμνα φθίσις σώματος, ως καὶ βουλομένους ἀπαλλάττεσθαι τής

ματαίας εὐόαιμονίας μετρίαν μεταμφιασαμένους τὴν τύχην μὴ ούνα

σθαι, πάσχειν οι όσα ή πεπρωμένη άκοντας έβιάσατο.

Κατὶ άμφότερα οι αἱ όιάμετροι στάσεις κριθήσονται, μία μεν όταν

άστὴρ ἀστέρα οιαμετρήση ή ωροσκόπον, ετέρα σε όταν ὶ'όιον οίκον ή

τρίγωνον ή ύψωμα οιαμετρή· καὶ οἱ κύριοι οι τῶν τριγώνων ή τῶν

αὶρέσεων ἑαυτοῖς εναντιούμενοι κάκιστοι καὶ άβέβαιοι περὶ τὸν βίον

γενήσονται.

Βκοοτρίτει ο Μοτο οοοιιιτάο.

ΙΙ, 4. Περὶ τοῦ λαχόντος τὴν ιϊιραν ή τόν κλήρον άστέρος.

Β 1. άν, Μ 1'. 370.

Κρόνος τὴν ύζιραν λαχυὶιν ή τόν κλήρον οίκοοεσποτήσας μὴ έναντιου

μένου τοῦ >Άρεως· ό τοιοῦτος εὐοαιμονήσει περὶ τής ὑπό Κρόνου

μεριΖομένης ζπράι`Ξεως· εάν οι ὑπό Διός μαρτυρηθή, όιττλασίοναι εάν

οι Άφροόίτης, οτα γυναικός ή άσπέρμου· εάν οι ό τοῦ 'Αρεως αὐτῷ

συνή ή έναντιωθή, ό τοιοῦτος εν ταραχαῖς καὶ έναντιωμασιν ἔσται'

εάν οι ό τοῦ 'Ερμού αὐτῷ συνωροσκοπήσή, ό τοιοῦτος ταῖς ἀκοαῖς

παραποοισθήσεται. Ζεὺς τὴν ιὶὶραν ή τόν κλήρον ωροσκοπήσας εὐτυ

χεῖς άγαν άπό νεότητος άποτελεῖ· εάν οι “Αρης παρή ή ὁμόκεντρος ή

τρίγωνος, εν λαμπραῖς στρατείαις προκόιμει καὶ βίου περίκτησιν οἴσει·

εάν σε καὶ Κρόνος προσγένηται, εν ί.ιπεροχαῖς γίνονται· εἰ όἔ καὶ

Άφροόίτη, ἔτι μάλλον· εάν οι καὶ (Ερμής, έν λήιμεσι καὶ όόσεσι

γίνονται. “Αρης λαχων τὴν ιύραν ή τον κλήρον ῶροσκοπῶν ποιεῖ

1 έταίροις ν. επειγοίοοιν Με, σα ευρω ει 1111. 7 ατι [καὶ] χρόνῳ? 10 χαληνα

γωγός 11. 13 εβιασαντο 11. 13 Β (Βεὶι1εττ. 331 τι 11ὶεεείο 1'εεὶίττειτιιὶ εειὶειττιο

ἀεεοι·ὶρ1ιτε,ιιτιι1ε εειερὶιτετ σε 1εοὶὶοττε τιττι1τίιτὶίιιτ; Μ (Μπόμπι. 314) ρὶτοί.οετειρ11108

ι1ερίοιιτε ει (]ιτττιοττιίο. 3Οίττει:ι·. οττι. Μ. 33 ό Β 8. ι1ιροσκοπήσας Μ8.

33-33 έναντιούμενος @1 3. 33 ιτε καὶ 9 8. ττοτι αρτιο (ὑπό) 'Αφρ. ή Μπέρ

μου στο. 3. αὐτῷ οτιι. Μ. 38 ή 3] καὶ Μ. ι1ιροσκοπῶν 8 οι νὶιὶ. 30 παρή

Αρης 8. 30 περίκτισιν Μ. 31 οίοονται Μ 3. 33 λ. ή τὴν ῶραν ωρκ. τον κλ. Μ.



54 οοτ›ιοιτε αιτιάται

όρμησιν ἐπὶ στρατείαν· ἐὰν όἐ καὶ Ζεύς μαρτυρήση, ἐν ἀΕία προκόιμει·

ἐὰν όἐ καὶ 'Αφροόίτη, έν άΕίαις ού ταῖς τυχούσαις γίνονται· ἐὰν όἐ καὶ

Ἑρμῆς συμπαρῆ μόνος, παρακαταθήκην λαβών άρνήσεται· ἐὰν τα καὶ

Ζεύς, από πολλών πολλά περικτήσεται, μετά όἐ τὸν θάνατον εἰς

βασιλικά χωρήσει. Άφροόίτη τὴν ώραν ή τον κλῆρον λαχούσα μεγάλα

ἀγαθὰ σημαίνει καὶ μεγαλοόόΕους ποιεῖ· ἐὰν σε συμπαρῆ Ἑρμῆς,

μουσικούς ποιεῖ· τούτων ούτως ἐχόντων Κρόνος όιαμετρήσας αὐτούς

ή καθυπερτερήσας ἐστέρησε τῶν ύπαρχόντων. Ἑρμῆς τὴν ώραν

λαχών ἡ τον κλῆρον ώροσκοπήσας ποιεῖ εὐτυχεῖς· ἐὰν όέ καὶ ὁ τού

Διός συμπροσγένηται ή τετραγωνίση, κριτηρίων καὶ πόλεων άρχάς

έιῖουσιν· ἐὰν τα καὶ ὁ τοῦ Κρόνου τοῖσόε συμπροσγένηται, όιπλασίο

νας τάς τε αρχάς καὶ τιμάς καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς προκοπάς. “Ηλιας

κληρωσάμενος τὴν ώραν ἡ τὴν τύχην ώροσκοπήσας, ἐὰν συμπαρῆ καὶ

ὁ τού Διὸς ἡ μαρτυρήση τετράγωνος, ό γεννώμενος εὐτυχὴς έσται.

ἐὰν θε καὶ ὁ τού Ἑρμοῦ συμπαρῆ αὐτῷ, όιά λόγων προκόιμει· ἐὰν τα

καὶ ὁ τού "Αρεως συμπαρῆ ἡ τετραγωνίση σύν τῷ τού Διός, μέγας

έσται καὶ κυριεύσει Ζωής καὶ θανάτου. εἰ τα τούτων ούτως ἐχόντων

Κρόνος τετραγωνίση ἡ όιαμετρήση, ἐν συμπτώμασι καὶ Ζημίαις περιπε

σοῦνται. Σελήνη κληρωσαμένη τὴν ώραν ὴ τὸν κλῆρον τῆς τύχης

μεγάλους ποιεῖ, μάλιστα τα έν ίοίῳ τριγώνῳ· ἐὰν όἐ καὶ ὁ τῆς ,Αφρο

όίτης συνῆ ή τετράγωνος τύχη, τιμής μεγάλης καταΞιωθήσεται. ἐὰν τα

καὶ ὁ τοῦ >'Αρεως σύν τῆ Σελήνη τύχη, Ζωῆς καὶ θανάτου κυριεύσει'

ἐὰν τα ό τοῦ Κρόνου, πολλών χωρών ἡγήσεται· ἐὰν όἐ καὶ ὁ τού Διὸς

συμπαρῆ ὴ τετραγωνίση, βασιλεῖς μεγάλοι έσονται· εἰ όἐ τούτων

ἀπόντων ό τοῦ Ἑρμοῦ σύν Σελήνη σχηματισθιῇ, άπό λόγων καὶ

έντρεχείας αἱ προκοπαὶ έσονται· ἐὰν θέ καὶ ὁ τού "Αρεως συμπροσγέ

νηται ή τετραγωνίση, τυράννους μεγιστάνας ποιεῖ· ἐὰν τα όιαμετρήση

ό 'Αρης τὴν Σελήνην ἐκτὸς τών ἀγαθοποιῶν, ἐκθέσιμα ποιεῖ· ἐὰν θέ

τῷ "Αρα άγαθοποιὸς συμπαρῆ, ἐκτεθέντα τραφήσεται. τό τα όμοιον

κάν τετράγωνος φανῆ ἡ καὶ καθυπερτερῶν εύρεθῆ, έν πλάναις ἡ

ἐπαγωγαῖς ή καὶ άνωμαλίαις περιβάλλει· ἐὰν σε ό τῆς 'Αφροόίτης

τετραγωνίση κατά κέντρον, άόικοῦνται ὑπό γυναικών. ἐὰν όἐ Κρόνος

συμπαρη ἐν ἀσελγεῖ Ζῳοίῳ, καὶ πορνοβοσκήσουσιν· ἐὰν όἐ καὶ ὁ

τοῦ “Αρεως αὐτοῖς συμμαρτυρήση, έτέροις τὰς γυναῖκας αὐτῶν

1 όρμήσειν 8. 9 καὶ ρτίαε οτα. Μ. 3 παραθήκην Μ. 5τόν κλ. ή τὴν ώ. Μ.

6 μεγαλοόόΕως 8. '7 αὐτοῖς 8. 9 λαβών Μ. ώροσκοπών 8? 11 καὶ οτα. Μ

τοῖσόε οττι..8. προσγένηται Μ. 11-19 όιπλασίονα τα αγαθά πιειὶίὶε στα. 8. 19 τα

οι τὰς οτα. Μ. 18 ώροσκοπούσας Μ, -πῶν 8. 15 αὐτῷ οτα. Μ. 16 συμπαρείη

ἡ τετραγωνίσειε Μ. 1648 σύν τῷ - Κρόνος τετραγωνίση οτα. 8. 18 συμπτώ

ματι 8, συμπτώσεσι Μ. 18-19 πεσούνται Μ. 90 όἐ ρήμα στα. 8. 91 τ. καὶ μεγ.

Μ. 94 γενήσονται Μ. 98 ἐντρεχειών Μ. 9? όἐ καὶ οιαμετρήσει 8. 98 εκθέσει

μαγιώ· εάν Μ. 99 ὁ τού στ άγαθοποιώ Μ. ατι (τα) ἐκτ.'ς 80 τετραγώνω τα

νία. 8. εύρεθῆ 8] φανῆ Μ. 89 καὶ κατά 8.

ο!
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μισθῶσουσιν. ἐὰν οε ό τοῦ Κρόνου τήν Σελήνην τετραγωνίση ή

όιαμετρήση κατ' ἰσόγραμμον στάσιν τῷ τοῦ Κρόνου, άντίληψιν έΕει τό

γεννῶμενον τής τροφής (καὶ) έκβλητον τῶν γονέων έσται. ἐὰν σε ό

τοῦ 'Ερμού τετράγωνος ή όιάμετρος γένηται τή Σελήνη, έναντιόβουλοι

καὶ ἐναντιογνῶμονες γίνονται ἐν τε όιαβολαῖς καὶ κατηγορίαις άπό

ὺπερέχοντος γενήσονται. ἐὰν όέ καὶ κακοποιός συμμαρτυρήση ή

συσχηματισθή, έν άσχημοσύναις καὶ κατακρίσεσι ποιήσει. ό όἐ τοῦ

Διός άντικείμενος κατὰ μέρος τη Σελήνη στέρησιν τέκνων ποιεῖ καὶ

έναντιῶσεις ύπερεχόντων. καθόλου οι οἱ κακοποιοὶ έφορῶντες τὰ

φῶτα καὶ τὸν ῶροσκόπον χωρίς άγαθοποιῶν όλιγοχρονίους ποιοῦσιν.

ό κύριος τοῦ ῶροσκόπου ἐπιτόπως κείμενος ή ἰοίας αἱρέσεως μεριστής

χρόνων Ζωής γίνεται· εἰ όέ πως συσχηματίΖηται τῷ όεσπότη τοῦ

κλήρου, πολύγηρος γίνεται καὶ εὐτυχής· εί όἐ ὺπό όύσιν τύχη, όλιγο

χρόνιος· εἰ σε κακοποιός συμπαρή ή καθυπερτερήση τὴν Σελήνην,

άχρηστα τὰ βρέφη έσονται.

(ε'.) Κακοόαίμονος τόπος· πολλὰ σχήματα 1.

Ἑν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐὰν οἱ κακοποιοὶ τύχωσι, μεγάλα σίνη καὶ πτώ

σεις ὰπεργάΖονται, μάλιστα όἐ ἐὰν ίόιοπροσωπῶσιν· ἐὰν όέ ό κλήρος

τής τύχης έπη καὶ κυριεύση τις αὐτοῦ, οὐοέποτε οὐόἐ ἐν ταῖς παρόοοις

ιίιφέλειά τις έστω· έχθροὶ γὰρ ἐγένοντο ἐΣ ὰρχής ἐκ τῆς ἐκτροπής°

ὁμοίως καὶ οἱ ὰγαθοποιοὶ έν τούτῳ τῷ τόπῳ οὐ μερίΖουσι τὰ ἑαυτῶν

άγαθά. όταν όε έν τούτῳ τῷ Ζῳόίῳ πέσωσιν οἱ τρεῖς άστέρες, ό

κύριος τοῦ ιίιροσκόπου καὶ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ όαίμονος, άτυχεῖς καὶ

άσχήμονας ποιοῦσι καὶ ἐνόεεῖς τής ἐφημέρου τροφής· πολλοὶ τε καὶ

τὰς χεῖρας ύφέἔουσιν.

(ς'.› ίΑγαθοῦ όαίμονος τόπος· πολλὰ σχήματα. Ζητητέον

καὶ περὶ άκουόντων καὶ βλεπόντων Ζῳόίων.

Ἐὰν ἐπὶ τοῦ άγαθοοαιμονοῦντος Ζῳοίου ῶσιν οί άγαθοποιοὶ ἐπιτό

πως κείμενοι ή ἐν ἰοίοις προσῶποις, ἐπιφανεῖς καὶ πλουσίους ἐκ

9 τιεττιρε Διός. 3 άκλητον 113. θέ οτιι. Μ. 6 ύπερέχοντας Μ 3. 7 ασχημο

βίαις 3. 8 τὴν σελήνην 3. 9 ύπαρχόντων 3 ει Μ (ετιιί τῶν ύπ.). 10 ποιήσουσιν Μ.

11 ή οΜ. Μ. 19 σχηματίΖεται 3. 13 εύτυχεῖ 3. 10 ίτιαοτ. οΜ. Μ. 18 129 ρτίιια οΜ.

3. σε καὶ τι Μ. 19 αὐτόν 3. 90 ῶφέλια 3. 93 καὶ ό τού Με Μ. τής οαίμονος 3.

94 ποιοῦσιν° ἐνόεεῖς Μ. Ζωής ή τροφής Μ. 96 ί. ε. ιτιετιι.1ίεαουτιίιιτ. 96 ας. Με".

1τι1ίτιεα ναουα οΜ. Μ. 98 άγαθοποιούντος Μ. 99 ή στη. Μ. έμφανεῖς 3.

1 Οαρρ. εαν εαερε αεί νετίιιιττι οοιιερίτατιὶ οιιΜ ίίὶιε11ο Ηετιιιτι:τιε Τιιτειιι:οιοτι περὶ

τής τῶν ιβ' τόπων ονομασίας καὶ όυνάμεως, αιιί ρτορει1ὶεττι εκ οοι1ι1. Ρατὶε. 9300,

ί. 1 55.; Μα.τοίατι. 335 ίνετιεί. 7], ί. 98, ίτι Οαίαίορο Ρατί.τίιιο εάο1.ιιτ ιι1›ὶ ι1ε τιεοεειαὶίιι

άίτιε Μια να1ετια οιιιτι ΗετΜείε οοτιτιεοὶίίιιτ 11151118 άίαριιίατιάιιττι ετίί.
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νεότητος ποιούσι· πλείω οι καὶ τὸν κλῆρον τῆς τύχης ἐπιθεωρήσαντες

εν τριγιίινῷ μέρει καὶ τὸν ῶροσκόπον καθ' ἐξάγωνον· ἐν τῷ ἀκούοντι

η βλέποντι Ζῷοίῷ πλεῖστα καὶ μείζονα αγαθά παρέχονται. εί οι καί τις

τῶν άγαθοποιῶν οιαμετρος τῷ άγαθῷ οαίμονι φανῇ παρόντος τού

οίκοοεσπότου, μεγάλα καὶ μείΖονα αγαθα καὶ προκοπὰς ιίιποτελούσιν·

εἰ Μ κακοποιοὶ συμπαρῶσι τῷ ὰγαθῷ οαίμονι, οὐκ ίσχύουσι κακόν τι

ορόισαι. όιναγκαιότερον οέ ἐστιν, ἐὰν ὁ οἰκοοεσπότης τοῦ κλήρου καὶ

τοῦ ωροσκόπου καὶ τοῦ οαίμονος επ' ανατολης τύχωσιν η πλείστων

αστέρων αὐτοῖς ἐπιπαρόντων η μαρτυρούντων ἐν χρηματιστικοῖς

Ομοίως· ἐνοόΕους γὰρ καὶ πλουσίους ίιπερόιγαν ἀποτελοῦσιν.

Έν τούτῳ τῷ τόπῷ καὶ οί άγαθοποιοὶ καὶ οἱ κακοποιοὶ χαίρουσι

μάλιστα κληρωσόιμενοι τον κληρον η τὸν υὶιροσκόπον η τὸν οαίμονα·

καὶ ἐὰν πἐση ἐν τούτῳ ἑκόιτερος τῶν αστέρων ανατολικός ιἰιν η καὶ

τὴν συναφἡν της Σελήνης ἔχουν, τύραννοι η βασιλεῖς γίνονται ηγού

μενω χωρῶν καὶ εἰς πολλους τόπους όνομασθησονται. ο κύριος τού

τόπου τούτου καλῶς κείμενος πρακτικοὶ.ις ποιεῖ, όιτόπως οι κείμενος

άπρόικτους· εἰ σε ἐπὶ ούσεως τυγχάνει καὶ κακοποιος ἐπὶ τοῦ τόπου

συμπαρῇ η οιαμετρη, κακοπρόιγμονας η στειρῶοεις η όιτέκνους ποιεῖ.

(δ.) θεοῦ 'Ηλίου τόπος το προμεσουροίνημα,

θ' απο ῶροσκόπου· πολλα ἔχει σχήματα.

Ἐὰν άγαθοποιοὶ τύχωσιν ἐπὶ τοῦοε τοῦ τόπου καὶ κληρώσωνται τον

ιὶιροσκόπον ῆτἡν τύχην, ὁ γεννῶμενος ἔσται μακάριος εύσεβὴς προ

φήτης μεγάλου θεού καὶ επακουσθήσεται ὡς θεός. όιπόντων οι

τούτων, μόνου οι 'Ερμού μαρτυρούντος, ἐν χρηματισμοῖς γίνονται καὶ

10

10

20

τὴν αὐτῶν ἐμπειρίαν όχλοις ἐἔηγούνται καὶ βασιλικοὶ γραμματεῖς25

γίνονται από μέσης ηλικίας· τῶν οι κακοποιῶν παρόντων καὶ κυριευ

όντων τῶν προειρημένων τόπων η επιθεωρούντων τον κλῆρον ὁ

γεννῶμενος τού τε υὶιροσκόπου καὶ της τύχης τύραννος ἐσται~ κτίσει

πόλεις, ετέρας οι οιαρπάΞει καὶ πολλῶν πολλὰ παραιρήσεται άσεβῶς.

ἐὰν ρε τύχη ο οαίμων η η τύχη ἐν τῷ κακοοαιμονοῦντι Ζῷοίῷ, ἐν οι :ιο

τούτῳ τῷ τόπῷ ῶσιν οί οίκοόεσποτησαντες τὸν κλῆρον η τον ωρο

σκόπον, ἐπὶ πλείστοις κακοῖς καὶ Εενιτείαις ἔσται καὶ όσα αν κτησηται

ιίιτιοβαλεῖ~ η ἐγκόιτοχοι ἐν ὶεροῖς γίνονται παθῶν η ἡοονῶν ἔνεκα.

3-4 τις αὐτῶν οιάμ. Μ. παρίὶ φανέντος Μ. :3 τας προκ. 8. Ο καλῶ οαίμονι Μ.

'7 οροίσειν Μ. 1'οτί..εύκταιότερον. Τ-8 ι1ιροσκόπος τοῦ κλ. κ. τ. οίκοοεσπι.ίτου Μ.

ἀνατολὸις :ιοί -λαῖς 8. 9 αὐτοῖς αστέρων Μ. 11 ρι·ο οοτιο ὶιαὶ›οο αεαιιοτιίὶει

ροτιίτιοι·ο θα Χ. 1οοιιιτι ί. ε. Μοιὶίιιπι Οιιοὶιιπι. 13 ιιοιιηιο τῶν ‹ῖαγαθοποιῶν).

16 η καὶ Μ. 18 παρῆ Μ. οιαμετρεῖ 5. 10 ειι. ὶιιει:τ. οιιι. Μ. 91 εαν οί 5. κλη

ρι1ισονται Μ 8. 92 ἐσται στη. Μ. 23 όιποίντων Μ 5, εαπ. Βίε55. 91 μαρτυρούν Μ.

23 ἐμπορίαν 5. ΕΞ? η Μ] καὶ 8. 98 χωρα τοῦ - τύχης ετα: τιοτι ορια. 29 οιαρπά

Εαι'θ 8. ἀσεβῶν 8. 81 ῶροσκοπἡσαντες Μ. :Ν κακοῖς η Εενιτεία Μ. κτίση

ται Μ. 33 ατι η σινῶν?
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(ή.) 'Ογόοος τόπος θανάτου· παντοῖατ θεωρίατ.

Οί άγαθοποτοὶ παρόντες τούτῳ τῷ τόπῳ άπρακτοι καὶ άσθενεῖς καὶ

αμέριστοι τῶν ἰόίων αγαθών· εί τε καὶ τοῦ ιἱιροσκόπου καὶ τοῦ κλήρου

κυρτεύσωσι, πολλῷ μαλλον απρακτότεροι ή καὶ αντιίιμαλοι τυγχά

νουσιν· εάν τα οἱ κακοποιοὶ συμπαρῶσιν κυρτεύσαντες τὸν κλήρον, οἱ

γεννιίτιμενοι πλανήτες καὶ εἴ τι αν κτήσωνται άποβαλοῦσιν. εαν τα ὁ

κλήρος έν τούτῳ έμπέση παρόντων τῶν κακοποιῶν καὶ οίκοόεσπο

τούντων τὸν κλήρον, ὁ γεννιιίιμενος ένόεὴς μὴ όυνάμενος εαυτόν

αμφιάσαι. εἰ σε καὶ τοῦ ιίυροσκόπου κυριεύσωστν, άσχημονήσετ ὁι'

όλης τής Ζωής· εί τε καὶ ὑπὸ τὰς αὐγας τύχη τοῦ ιΗλίου ὁ οίκοόεσπό

της τοῦ κλήρου ή τής ώρας, ό γεννωμενος τας χεῖρας ὺφέΞετ καὶ

προσαιτήσει. εἰ ότι ὁ τοῦ 'Ερμού μόνος επιπαρή τῷ Ζῳόίῳ καὶ

κυριεύση τής φρονήσεως, ός καλεῖται όαίμων, μωροὺς καὶ άνοήτους

καὶ τῷ λόγῳ εμποόιΖομένους καὶ όιγραμμάτους ποιεῖ· έαν σε ὁ τής

τύχης, σὺν τῷ ανοήτῳ καὶ αφρων καὶ πένης έστατ, μάλιστα ὑπό

τας αὐγας τοῦ ιΗλίου τυχών. εἰ οι τούτων ούτως έχόντων οἱ κακο

ποιοὶ συμπαρῶσιν, άφωνος καὶ κωφὸς έσται. μόνη σε ἡ Σελήνη έν

προσθέσει τοῦ φωτὸς όοκεῖ χαίρειν έν τούτῳ τῷ Ζῳόίῳ· έαν όε ό τοῦ

Διός άγαθοόαιμονή, εὐτυχής καὶ εὐπόριστος καὶ πολύτεκνος ἔσται· εἰ

οι καὶ κύριος ή τοῦ κλήρου τής τύχης, πλούσιος καὶ εὐόαίμων· εαν όὲ

καὶ ὁ τοῦ 'Ερμού συμπαραγένηται αὐτῷ, καὶ ὁιοικηταὶ βασιλέων καὶ

εὐφρανθήσονται ἐπὶ τέκνοις.

(θ.) Δεύτερος τόπος.

Οἱ αγαθοποιοὶ επιπαρόντες καὶ οίκοὁεσποτοῦντες τὸν άιροσκόπον ή

τὸν κλήρον αγαθα σημαίνουσι τοῖς γεννωμένοις, οίον κληρονομίας καὶ

αλλων ὺπαρχόντων αἰφνιὁίους κτήσετς καὶ έκ θανάτου σημαίνουσι τα

ἀγαθὸν· εἰ όε έν άλλοτρίοτς τόποις εἶεν, ήττον εὐποροῦστν, οὐκ

απορούσι μέντοι. εἰ όὲ (Ερμής επιπαρή μόνος ίόιοπροσωπῶν, έν τῷ

γήρει κέρὁη ἔ.ἔει καὶ πιστευθήσεται πόλεις καὶ βασιλέων πράγματα · εἰ οι

1 Με". οτα. Μ. 9 έν τούτῳ Μ. 8 αμέριστοι ί. ο. ού μεριστικοὶ. 4 απρακτώ

τεροι 8. 5 τε καὶ οἱ 8. κυριεύσουσιν τι Μ. οἱ Μ] οίον 8. 6 πενητες Μ.

κτήσονται Με. Μ οτα. Μ. 7 εμπ. εν τούτῳ Μ. ?-8 οίκοόεσποτησάντων Μ.

9 εάν Μ. 10 τῶν @ Μ. 11 τας ώρας Μ. 19 ὁ οαι. Μ. 19 κυριεύσει 8. ός 5]

οὐ Μ ετ·Βο 1'οτ·τι. οὐ. Οί. Ματ. Πίτσα., 1.11, :379, μάτι. 9. ανωήτους 5. 14 τή γλώσση

Μ. καὶ ὁ 8. 19 αότανοήτω 9. ἔσται Μ] αμα Β? 17 αφρων 8. 18 προθέσετ

(ντα προόέσει) Μ. 19 αγαθοόαιμονεῖ Β. 90 ή 5] ὁ Μ. 91 συμπαραγίνηται 5?

93 αεταρο όυτικός ί. α. εερ1ὶαιιια,ττιιτα ετεοτττιάτιε ίαῖτα τοαί1›ί1. 94 ή ώροσκοποῦντες

Μ. 95 κλ. τής τύχης Μ. 9596 καὶ οτα. 8, 1”ιιὶ1.ττε καὶ τῶν άλλοις? 99 πολλα Μ,

1ιιίιττε πόλεων 'Ρ οί Με 5.

._.__
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κακοποιοὶ παρῶσιν ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ καὶ κυριεύσωσι τοῦ κλήρου ή τοῦ

ώροσκόπου ἰόιοπροσωποῦντες, άνωμαλήσει τῷ βίῳ, μάλιστα ἐπὶ τό

γῆρας, οὐκ άπορήσει μέντοι· ἐξ όνειόισμῶν γὰρ καὶ κακών τὰ ποριΖό

μενα άναλώσουσιν. εἰ σε καὶ άλλοιοπροσωποῦντες καὶ παρ' αίρεσιν

όντες οίκοόεσποτῶσιν τῶν κλήρων, ό γεννώμενος κακῶς τό γῆρας

όιάΞει, ένιοι όἐ καὶ ἐν φυλακαῖς γίνονται χρόνον καὶ ἐν_ άρρωστίαις καὶ

νόσοις. ἐὰν όἐ ό τοῦ Διός ἐπιθεωρήση, ἐν ίεροῖς ένεκεν ιὶιρρωστίας

γίνονται, ἐνοχλοῦνται σε καὶ αἱμορροῖσι καὶ περὶ αἰόοίων ή όακτύλων

πάθος ἰσχάνουσιν. εἰ οι 6 τού Ἑρμοῦ ούν τῷ τοῦ 'Αρεως ἐπὶ τό

όυτικόν τύχη Ζώόιον, ληστὰς καὶ φόνου συνίστορας· όιό κακῷ θανάτῳ

άπολοῦνται ύστερον. οί κακοποιοὶ όύνοντες ἐν άλλοτρίῳ Ζιυόίῳ βιαιό

θανάτους ποιούσιν, οί όε ὰγαθοποιοὶ πολυπείρους καὶ ἐπὶ τό γῆρας

εὐτυχεῖς.

(Η.) "Εκτος τόπος 'Αρεως.

Οἱ άγαθοποιοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐὰν τύχωσιν ἐπιπαρόντες, ό

γεννώμενος όσα άν κτήσηται άπολεῖ καὶ ή οὐσία ού παραμενεῖ αὐτῷ·

Ζημίαις ἐλαττωθήσεται ἐπὶ τό γῆρας προβαίνων τη ήλικία. ό όἐ “Ήλιος

ἐπιπαρών τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ κυριεύων τοῦ κλήρου τῆς τύχης ή τής

ώρας ποιεῖ τόν γεννώμενον καταόικασθῆναι ὑπό μεγάλης ἐΕουσίας.

ἐὰν σε 6 τοῦ Ἑρμοῦ, πλανήτης ἐσται καὶ προσκοπτικός καὶ φεύ.ἔεται

τὴν ἰόίαν πατρίόα μόγις τό Ζήν πορίζων. ἐὰν όἐ ό τοῦ Διός κυριεύση

τοῦ κλήρου ή τοῦ ώροσκόπου, ἐν όημοσίοις πράγμασιν άπολέσει τόν

βίον· ἐὰν όἐ ό τῆς :Αφροόίτης, όιά γυναίκα κρίσεις Ζημίας όώσουσι·

γίνονται σε καὶ άνεπαφρόόιτοι οὐκ έχοντες χάριν. ἐὰν όἐ ό τοῦ Άρεως,

σίνη καὶ πάθη κατά τό μέλος άποτελεῖ τοῦ Ζῳόίου, ποιεῖ τα καὶ

γυμνήτας ἐπαίτας κακῶς τόν βίον καταστρέφοντας. ό τα τού Ἑρμοῦ

κυριεύσας τοῦ κλήρου ή τῆς ώρας ποιεῖ κακοβούλους κλέτττας κακολό

γους καὶ ἐν όχλοις κακολογουμένους· ἐὰν τε καὶ Σελήνη ἐπιπαρή,

όοῦλος ἐσται καὶ άόύνατος, ἐάνπερ (μὴ) καὶ τα λοιπά συμπαρῆ τη

Σελήνη· όύνανται γὰρ τῶν άλλων άστέρων καλώς ἐχόντων τής

Σελήνης κακοτυχούσης ελεύθεροι καὶ εὐσχήμονες γενέσθαι.

1καὶ οττι. Μ. 1-9 τοῦ ώρ. ή τοῦ κλ. Μ. (τόν κλήρον 8 ι11νίι1.). 9 ἐπὶ τό γ.

μάλιστα Μ. 3 γὰρ καὶ 8) ή Μ. 4 αίνεσιν Μ. 5 τό γ. κακῶς όιάΕει Μ.

6 χρόνων ότι Μ. 7 ήν Μ. ὰρρωστίαις 8. 8 τιετιιρε α1όοῖον ή όσίκτυλον. 9 ίσια:

νῶσιν 8. τῶ Ο' Μ. 10 λησταῖς καὶ φόνοις συνιστορήσει Μ. 11 κακοποιῶ Μ.

14 ίτιαστ. οιτι. Μ. 111 άπολεῖ τὴν ούσίαν καὶ όσα άν κτ. ού παραμενεῖ' Ζημίαις 8.

18 καὶ οττι. 8. 19 από 8. 90 πλανίτης ει προσκοπικός 8. 91 ἐπικυριεύση Μ.

99 οι'. ΡΙαυ1. Ττίτι. 331. ὰπολἐση Μ. 93 τιοτι ορι15-εκαὶ) Ζημίας. όώσωσι 8.

94 ἐπαφρόόιτοι 8. 93 απ. κατὰ τὸ μέλος Μ ότι. ιιὶίίε είςτιίει ειὶίασ σοι·ροτίει ράπερ

απαιτώ” σιιτιὶ ιΡ'ίι·ιιιίσ., 11, 94). 98 κακοεργουμένους 8. ί( ουμπαρῆ τη 1( Μ.

99 ἐπιπαρή Μ.

οι

19

90
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‹5ια'.) Πέμπτος τόπος· πολλαὶ θεωρίαι.

Ἐὰν άγαθοποιοὶ τύχωσι τον κλήρον ή την ιὶύραν λαχόντες, ο γεννάτ

μενος μέγας έστω καὶ όχλων ὴγήσεται καὶ νόμους θήσεται. 'Αφροοίτη

τα μέγιστα χαρίζεται κυριεύουσα τού ῶροσκόπου ή τού κλήρου,

μάλιστα ίοιοπροσωπούσα ή ίοίω τύπω ούσα εύκτήμονας ἐντίμους

άποτελεῖ. το αὐτό καὶ ἐπὶ πάντων τῶν άστέρων· ἐὰν γάρ κρατῶσιν τῆς

ώρας ή τῆς τύχης, ποιήσουσι τα άγαθὰ κατά το ἐπιβάλλον τη ἰὅία

φύσει καὶ τὸ τῆς οὶγαθῆς τύχης ἴὅιον. ἐὰν ὅἐ ὁ τού "Αρεως τύχη καθὸ

πρόκειται, άρἔουσι παντοὅαπῶν τόπων· γίνονται γὰρ ή στρατηγοὶ ή

τύραννοι [μάλιστα ίοιοπροσωπούσα ή ίοίων τόπων] καὶ Ζωῆς καὶ

θανάτου κυριεύσουσιν ού μόνον ἐλαχίστων ἀλλὰ καὶ άἔιολόγων άνθρω

πων· ἐὰν ρε ό τού Κρόνου ἐπιπαρῆ τῷ τόπιμ, πολυκτήμονας ἐγγαίων

καὶ τετραπόὅων οεσπότας, κτίΖοντας κωμας καὶ τόπους. εἰ τα 6 'Ήλιος

ἐπιπαρῆ, μεγιστάνων φίλους ἐγγὺς βασιλέων ίερῶν άρχοντας· εἰ ὅἐ ὁ

τού 'Ερμού, τὰς οιὰ λόγων προκοπὰς καὶ χρημάτων πλείστων καταΞιου

μένους. εἰ σε ή Σελήνη καλῶς σχηματιΖομένη κληρωσηται τον κλήρον

ή τον ιὶιροσκόπον ἐπὶ τοῦ Ζιίιοίου τυχούσα σὺν τῷ οἰκοοεσπότη αὐτῆς,

πολυχρόνιοι γίνονται καὶ συγγηράσκουσιν ἐν εὐοαιμονία. οί ούν

άγαθοποιοὶ ἐπὶ παρόὅων μεγάλα ῶφελούσιν, οἱ ἰδὲ κακοποιοὶ οὐκ

ἰσχύουσι βλάπτειν.

(ιβ'.) Τέταρτον ύπόγειον.

Ἐὰν οί άγαθοποιοὶ κυριεύσωσι τού ῶροσκόπου ή τῆς τύχης (ή)

καὶ παρῶσιν, έν ἱεροῖς τον βίον ἐΕουσιν· ἐὰν οε καὶ τὸν άρχέτυπον

κλήρον κληρωσωνται οίκοοεσποτούντες όντες ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, ὑπὸ

οαιμονίων καὶ φαντασίας είοιίυλων χρηματισθήσονται. ἐὰν ιτε ὁ
τοῦ “Αρεως συμπαρῆ τούτοις κληρωσάμενος τὴν τύχηνΣή τόν ωρο

σκόπον, οιὰ κακῶν έἔει τόν βίον άσχημονῶν καὶ εἰς περίστασιν περι

πεσεῖται σὺν έτέροις κακουργήσας καὶ βιαιοθανατήσει. παρατηρητέον

(ότι) ὁ τόπος ούτος μετά θάνατον εὐφημίας ποιεῖ καὶ καταλείιρεις

ἰοίοις· ἐν τούτῳ κακοποιοὶ τυχόντες τῷ τόπω οίς άν θέλωσι τα αὐτῶν

καταλείπουσιν.

1ίπεοι·.οπι. Μ. καλαἰ 8. 9 ἐὰν οί Μ. τόν ῶρκ ή τ. κλ. τῆς τύχης λ. Μ.

4 τού ρήμα σαι. 5. ο ίοτ1. ίοιοτοπούσα. 8 τοῖς άγαθοῖς τόποις Μ. ρε Μ] γὰρ

8. τύχης 8. Ο πόπωνΜ ροεείε παντοὅαπῷ τρόπῳ. 9-1θγίνονται -τόπων οπι. Β.

ιιὶιἰπιτι εκ ν. 5 τερείὶίει. 11 θανάτους Μ. 19 ἐγγάων?8. 18 οίκοοεσπότας

Μ. 14 ἐτιπαρῆ 8. 1”οι·ὶ. βασιλέων (οιοίγοντας). 16 εἰ Μ] ή 8. κληρωσεται Μ.

18 καὶ οπι. 5. συνγηράσουσιν Μ. 91 ίπεοτ. οιπ. Μ. 93 ὰρχήτυπον Β (φπα ..τι

πεεοὶο). 94- κληρωσαιντο 5. 96 ὰιιοτποπο5 οι Ιειι·ναο είε τεεροπειι. ιὶει1›ιιιιὶ

Ολίμπικο, Βια!. αρωμα., 1899, μ. Β). 96 “Αρης 8. 98 πεσεῖται Μ. βιαιοθανα

τήση 8. παρατηρητἐος Μ. 99 ποιεῖν 5. καταλήψεις 8, καταλήιμει Μ.



ΠΟΙΠΒΕδ ΜΑΤΙ(ΣΑΝ Ι

(ιγ'.) Τρίτος τόπος θεᾶς (ελήνης.

Έν τούτῳ τῷ Ζωοίω ἐὰν τύχη ή Σελήνη κληρωσαμενη τὸν ωροσκό

πον η τὸν κλῆρον ἱοιοπροσωποῦσοι, ο γεννωμενος μέγας ἐσται καὶ

πολλῶν άγαθῶν κυριεύσει· ἄρΞει πόλεως καὶ πολλοῖς ἐπιτάξει καὶ

ἐπακουσθήσεται καὶ θησαυρῶν κυριεύσει. εἰ λε συμπαρεἱη τοιύτη

ὁ (Ήλιος καὶ εἴη πεποιημένη τὴν ὰνατολήν, ὶερεἰις θεᾶς μεγίστης ή

ὶἐρεια καὶ ἔΕει βίον άκαθυστερητον. ἐὰν σε 6 τοῦ Κρόνου συμπαρη τη

Σελήνη, θεοχόλωτος σημειωτικὸς πολλάκις ἐπὶ κριτὰς ἐρχόμενος καὶ

πολλα βλασφημήσει θεούς ἔνεκεν τῶν συμβαινόντων αὑτῷ πραγμά

των. ἐὰν σε 6 τού Διός συμπαριῇ αύτη, ἐσται προφήτης ευτυχής

πλούσιος ἐνοοιἔος, πολλῶν όιγαθυῖιν κυριεύσει. ἐὰν σε ὁ τού 'Ερμού

συμπαριῇ τη (ελήνη, πρακτικός μἐν ἀλλὰ ἀσεβής, καὶ παραθήκας

άποστερήσει, ὅθεν απ' άλλοτρίων ή φόνων ή ληστῶν τὸν βίον συνάΕει,

Ξενιτεύσει όἐ πολλα. εἰ οι οίκείως τύχη ἐν ὶοίοις προσωποις, ἀκολού

θως τη οιαιρέσει τῆς γενέσεως στρατηγός ἔσται χωρῶν καὶ πόλεων,

ἄόικος ἐπίορκος όιλλοτρίων ἐπιθυμητής, καὶ αἱφνιόἱως άπολεῖται χόλω

ἐΕουσίας. ἐὰν σε >Αφροοίτη ἐν ίοίοις τόποις ἐπικρατήση τού τῆς θεάς

τόπου καὶ τοῦ κλήρου της τύχης ἐπὶ νυκτερινής γενέσεως μάλιστα,

εστω ὁ γεννωμενος πλούσιος καὶ υπό γυναικός εύνοηθήσεται· τινες ιτε

βασιλικοὶ ἄρχοντες πόλεων όιοικηταὶ οιὰ το την θεὰν ἐν τῷ τῆς θεάς

οἴκυρ συγκεκληρῶσθαι την τύχην. ἐὰν οι ό του 'Ερμού συμπαρη τη

Σελήνη ἐν τῷ τῆς θεάς Ζωοίιμ καὶ τοῦ κλήρου τῆς τύχης κυριεύση ή

τοῦ ωροσκόπου, ὁ γεννωμενος ἐρεῖ τα μελλοντα πᾶσι καὶ μυστηρίων

θεῶν μεθἐΞει.

(ισ.) Δεύτερος τόπος καλεῖται "Αώου πύλη.

το σε επαναφερόμενον τοῦ ιὶιροσκόπου, ἐν τούτῳ τῷ Ζυμοίω οἱ

άγαθοποιοὶ ούοἐν ωφελήσουσιν, οἱ Μ κακοποιοὶ ὰποτελοῦσι νωχελεῖς

ἐπισινεῖς μὴ ουναμενους οιανήχεσθαι τον βίον μέχρι τέλους. ἐὰν σε ό

κλήρος ἐπὶ του Ζωοίου ὑπάρΞη τῶν κακοποιῶν οἰκοοεσποτούντων τόν

κλῆρον ή τὸν ωροσκόπον, νεκροφύλακες γίνονται ἐέω πύλης τον βίον

οιάγοντες. ὁ μἐν ούν τοιὶΚρόνου κυριεύων του κλήρου τῆς τύχης τῷ

τόπῳ τούτῳ επιπαρων ποιεῖ νεκροιμύχους ἀρρωστηματικούς καὶ

1 μπεστ. στη. Μ. ίὶ θεου μεγἰστου 5, οί. Ε`ὶτιτιὶο., ΙΙΙ, 18, ο. 812 θεοχόλωτος -

(ελήνη στη. 5. 11 επι πολλῶν ανθρωπων 'Ρ 12 πραγματικος 5. 19 απαλοτρίω

σιν 8. ατι ληστειῶν? τον οττι.8. 14 σε ρήμα οπι.Μ. οίκεῖος ΜΒ. τύχει 5. Ηιίοις

τόποις Μ. 16 Με. αἱρέσει. η στρατ. 8. 17 Ἑρμῆς 8. επικρατήσει 8. 19 γενό

μενος 8. 90 οιοικητὰς Μ. 21 κεκληρῶσθαι Μ. τῆς τύχης Μ 5. 22 κυριεύσει Μ 5.

96 ςειιιιε ὰὶοετι‹11 αυειΙε ή Μ οαφνηφορία, ἱύλον ελαίας καταστἐφουσι Ρτοο1ὶ,

θαναι., 248, 7; Βα‹1ετπι., Ώνωση., ρ. 79; ΡὶτίΙοεὶι·., Γί!. Αμ., Η, 16, 4; 98, 1, 9;

ΗεΙἱοιὶ., .4ει|ιίορ., ρ. 3, 13; Τὸ, 11 ; 163,9 Βίτ. 30 ή Μ] καὶ 8. 39 ὰρρωστιματικοὺς Β

10

15
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όεσμῶν πεῖραν έπὶ χρόνον ὶκανόν λαμβάνοντας, έως συμπληρωσωσι

τούς χρόνους τοῦ άστέρος. ό τα τοῦ Διός έπιπαρῶν τῷ τόπῳ ανά

λωσιν ἐκ τῶν ύπαρχόντων μέχρι τέλους, ώστε μηόεν αὐτῷ κατα

λειφθήναι· τέκνων μέντοι οόσιν, άλλ' οὐκ εὐτυχῶς· ό σε τοῦ "Αρεως

παρων τῷ τόπῳ ἐὰν οἰκοόεσποτήση τὸν κλήρον ή τόν ῶροσκόπον,

προσκοπτικούς Ζημιωτικούς έμποοιΖομένους. τινες σε καὶ αίχμάλωτοι

γίνονται καὶ πάλιν αποκαθίστανται. ἐὰν σε τόν κλήρον τής τύχης έν

αὐτῷ τῷ Ζῳόίῳ παρόντα κληρῶσηται ύπάρχων έν ίόίαις μοίραις ή

Ζωοίοις, οεσμοφύλακες γίνονται εἰς κάρκαρον τόν βίον πορίΖοντες ή

έν όεσμωτηρίοις όιαΖῶντες. ἐὰν ιτε ό 'Ήλιος έπιπαρή τῷ Ζῳοίῳ, εάν

μεν οὶκοόεσποτῶν τόν κλήρον ή τόν ῶροσκόπον ἰόίῳ οἴκῳ ή Κρόνου

τόποις, ό γεννιύμενος άπολεῖ τὴν όρασιν ἐν τοῖς τοῦ 'Άρεως χρόνοις

καὶ στερηθήσεται τῶν πατρικῶν καὶ έπαιτήσει. εάν τα ό τής 'Αφροοίτης

έπιπαρή τῷ Ζῳόίῳ καὶ οίκοόεσποτήση τόν κλήρον ή τόν αιροσκόπον,

οημοσίας καὶ έπονειόίστους εργασίας αποτελέσει, εάνπερ επ' ανατολής

ἑῷας τύχη· εἰ οε ὁ τοῦ 'Ερμοῦ επιπαρή τῷ Ζῳόίῳ, εάν μεν ὑπό τὰς

αὐγὰς τοῦ 'Ηλίου τύχη, ἀνοήτους καὶ άγραμμάτους άποτελεῖ· έαν όε

καὶ κύριος τής οευτέρας τύχης γένηται, ό προσαγορεύεται όαίμων,

κωφούς ή άφωνους ποιεῖ· ἐὰν οι άνατολικός ή, περίεργοι γίνονται ά

οὐκ έμαθον έπιχειροῦντες, έπιτευκτικοὶ ιτε έν τοῖς μαθήμασιν. εἰ τα ή

Σελήνη παρή έπὶ τοῦ Ζῳοίου Κρόνου ιἱιροσκοποῦντος, τα έναλλιὶιι`Ε

γίνεται· ύποχυθήσονται τὴν ὅρασιν ή ὰπογλαυκωθήσονται τοὺς

όφθαλμούς.

(ιό.) Τόπων όνομασίαι έννέα.

'Ο μεν θεός σημαίνει περὶ πατρός, ή ιτε θεά περὶ μητρὸς, άγαθός

οαίμων περὶ τέκνων, άγαθὴ τύχη περὶ γάμου. κακός οαίμων περὶ

παθῶν, κακή τύχη περὶ σινῶν, κλήρος τύχης καὶ ιίτροσκόπος περὶ Ζωής

καὶ βίου, ό όαίμων περὶ φρονήσεως, μεσουράνημα περὶ πράξεως, έρως

περὶ επιθυμίας, ἀνάγκη περὶ έχθριῖιν.

1ττ οτιρὶὶε ὶιτειταιτεττιὶ τισ1τι1τὶὶίει εετί οτιὶο ρωτάτε οοττὶιιτιοὶὶοττιτττι; μετά ὶτιἰιὶιτιτι

1ο1οτα1ι11ε, 8οὶὶε 11ιττταεαιτε οοττὶιτιτο1.ίοτιεει οιιττι ετοίμασε 51ε11ὶε (ρ. 83, 4-65,15)

ειοαιτιττιιιιτ Νέα νετιετὶε ται:1ίαίὶοττεε. ιτε:: 3ιιιιτττιί, ιττια Ιονία. Ρταείετεει ίτι 80118

οιτττι οεὶοτὶιι οοτιὶιιτιοὶὶοτιὶ1›ιτε ε1ε 8ο1ε οι Ματια ιτε αερὶοὶεττὶὶὶ›ιτε ίτ·ὶ1›ιτε ετείιιττ 1οοὶε,

ότι 8οὶε οί Ιονο οι ότι 8ο1ο οι 8ιιίιττττο 1τίττία, τ1ε 8ο1ο οι νετιετε απο; νεττετἱει αιιοι1

1ιοτιιτροττει ατιτίιιττι ταόὶειίίο ειρρατεί οι Μετοιττίὶ αιτοιὶ τιτι11ει ττιετιὶὶο, τεοὶε 1'τιοίιιττι (οί.

(ΧτίαΙ., 11, 173, 13). 1ττ εοιγιιειτιὶριτε ρετττιιτὶίτιιε τειάὶειίίοτιεε ιτεςὶεριττιὶιττ, ιτιτ11ο.

1 επιχρόνιον ὶκ. 8. έπὶ χρόνων ὶκανῶν Μ. πληρι1τσουσι Μ. 3 ίοι·1. ἀεὶ. έκ.

καταληφθήναι 8. 4 εύτυχή Μ. 3 οίκοοεσποτήσει 8. 6 προκοπτικούς ΜΒ.

Ο οημοφύλακες 8. κακόν Μ 8. 13 αποτελεί 8. 13 1'οτί. ςμοίλιστα) εάνττερ.

18 ττεττιρει ός. 31 επιπαρή Μ. 34 μια”. στη. Μ. όνόμασιν 8.
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το.1ίοτιε ἀεὶεοὶιια μέσα ειρρατετιὶο; τιειτι·ι οοτιοετιαιτιειιττι εταί ροεί. 8οὶετιι 1.ιιιιιιττισιιε

Βιιὶιιττιιιττι Ιονειιι Μιιτίεπι νετιετεπι Μετοιιι·ὶιιττι ὶιοο οτιὶὶτιε :το ειιοὶρετε. Εαεἀεπι του

είπιὶὶὶίετ ὶτιιοαιτι1.ιιτ· αρ Ατιιιὶιὶοτιε οι Ρ'ὶτττιὶοο. αιιὶ αρ σο ρετιἀεί; τα Με οτιὶο αεριτ

τιιί.ιια, αιιὶ αρ ίτιὶ1.ίο ὶ.ειὶίε 1'ιιὶεεε νὶτὶοὶιιτ·, ιιὶ ρι·ίττιο ὶι·ίςουτι. οιτιτιία, ιὶείιιιὶε ὶοὶταςοτια,

ὶιιττι ἀίιιττιεὶ.ι·ει ετιιιιτιετατετιὶυτ, αιμα., Η, 160. Βίαια ὶτι οορὶὶε Ματιείὶιοιιίατιὶε

τιοτιτιιιὶὶα είπιὶὶία ίτινετιὶιιιιὶιιτ. Βεἀειιιιί ίςίὶιιτ ὶιοεο οιτιτιία τω νεὶιι5αιττι άοοιτίτιαπι,

ίιὶ αιιοά εὶίτιπι εκ ειροὶοὶεεττιειὶιιιτι ιιαίιιτει ι:οτιοὶιιιὶὶ ροὶεα1 τα αενιιιτι Α1ειτατιάτὶτιιιπι

ερεοὶειτιὶὶιιττι; οι αυτή κάτοχοι ἐν ὶεροῖς (ρ. 34, οί. 56, 33; 58, 7) ίτι Αεςγρίο

ροὶὶειεὶπιιιιτι 1'ιιετίιιί (ο1'.Κευί"οαι του. Εμμρ1., Ι, 160; Π. 143 ν. Ρτειιειοὶιετι, Μϋτισ|ιιιιιτι

μια! δεταρίεΙταΙΙ : θτιιρρο, Μι|Πιοίοςἰο, 1655), :τα Νεοὶιερεοτιεττι οί Ρειοεὶτ·ὶ‹ὶεπι ὶιαεο

τει1ὶι·ε ματιά άὶεεὶτιιὶὶε εεὶ νετὶ, ρττιεεετ1.ίττι αυτό ὶρεο. εοτ·ιιιτι νει·ὶιει αιὶῖοι·ιιτιὶιιι·

ρ. 71, 9. Νέα νετεοι· εκαστοτε ναὶετιὶὶιι άὶεροειὶὶίοτιετιι ροι·1ιιι·ὶκιαιιτι εκ ὶρεο Ρείοεὶτὶτὶε

@αυτοματο ρεεε, εςτεςὶιιιτι Ατιιιὶ›ίοτιίε οτάίτιεπι ροειοα ἀεπιιιιτι οοτιιι1ὶ1ιιὶιιτιι εεεε,

ίοι·ὶ. ειὶ› Αυιιὶιὶοτιε ὶρεο.

ως.) Τριγωνικαὶ άστέρων οιακρίσεις

πρός εὐόαιμονίαν ἡ όυστυχίαν· τριγωνικά καὶ έΞαγωνικὰ

καὶ όιαμετρικά σχήματα.

Ζεὺς 'Ηλίῳ τρίγωνος μεγάλους καὶ έπιόόἔους σημαίνει. εἰ όέ ώρο

σκοπεῖ ό“ὶ·ὶλιος, καὶ τῷ πατρὶ καὶ τῇ γενέσει· εἰ τα έπίκεντρος ή, τῷ

πατρὶ· ἐνόοιἔον γάρ σημαίνει, έλαττον όέ παρά τό πρότερον· πρός οι

τὴν γένεσιν οὐόέν ἀΕιόλογον, εἰ μὴ άλλη τις αὶτία όιορθώση· εἰ τα ό

Κρόνος ἐκ τοῦ εὐωνύμου τρίγωνος 'Ηλίῳ ώροσκοποῦντι γίνεται, πολύ

μείΖονα τα τῆς όόΕης· πολυκτήμονες γάρ καὶ πολυγέωργοι καὶ πλού

σιοι γίνονται. ἐὰν όέ ό τού >Άρεως συμπροσγένηται τῷ τοῦ Διός, καὶ

τυράννους οηλοῖ τό σχήμα· μάλιστα τοῦ κΗλίου ώροσκοπούντος

πολλών χωρών καὶ στρατοπέόων ἐπικρατούσιν. ἐὰν όέ ό τοῦ Κρόνου,

μέγας μέν ό πατήρ καὶ όπλων καὶ στρατοπέόων άρχων, ἐάνπερ καὶ τα

λοιπά συνεργῆ πρός τό μεγαλεῖον, οὐ μέντοι τύραννος οὐόε πολεμικός

καὶ έπίφοβος. εἰ τα 'Αρης τόν "Ηλιον όιαμετρήση τοῦ Διός καὶ τοῦ

Κρόνου όεΕιῶν τῷ Ήλίῳ τριγώνων όντων, ό γεννώμενος ἐν [ταῖς]

μεγαλειότησι καὶ όόΞαις όχλων γενήσεται. εἰ όέ ό τοῦ Κρόνου όιαμε

τρήση τόν "Ηλιον καθά προείρηται, ὺπό ἰόίυ.ιν καὶ φίλων έναντιω

θήσεται, ἀλλά περικρατήσει καὶ ὺποτά.ἔει. εί όἐ ὁ τού Κρόνου καὶ ὁ

τού ,Άρεως τρίγωνοι γένωνται τῷ 'Ηλίῳ τού Διός όιαμετροῦντος έν

ίόίαις μοίραις ή Ζωοίοις, άρχοντικόν καὶ εὐσχήμονα ποιεῖ. εἰ σε ἐπὶ

έὶΞαγώνου τύχη τό τοιοῦτον σχήμα, ἐλάττονά έστιν.

1-3 Μάρτ. οτα. Μ. 1 σ άστέρων 8 ρωταω είὶαιιι τρι·γώνων. 3 όιαμετρηκά 8.

5 ίοι·1.γενέσεις.καλόν). ἡ] ἡ 8, οττι. Μ. 6-7 έλαττον - άΕιόλογον οιιι. 8. 8-9 πολύ

μ. τ. τ. όόΕης Μ] πολυμαθής 8. 10 συμπροσγίνηται 8. 11 μάλιστα αμα: όηλοῖ Μ.

ια οι καὶ τι ιο @ο οι 23' τι. όιαμετρήσει ε. ια ατι -:: έκ.) όεξιῶν? 17γεννή

σεται 8, ἡγήσεται Μ, ίσια. Παρτε. 17-18 όιαμετρήσει 8. 90 γίνονται 8. 99 τύχει 8.

τοιοῦτο Μ.

10

15
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'Αφροοίτη 'Ηλίῳ έΕάγωνος έῷα ούσα έπαφρόοιτον καὶ επίσημον τον

πατέρα καὶ τὸν γεννώμενον σημαίνει· εἰ οι επ' άγαθοῦ οαἰμονος 1] έπί

άγαθῆς τύχης το σχῆμα γένηται, ὑπό γυναικός πορφύρας καὶ χρυσο

φορίας κατατἔιωθήσεται. ς

Κρόνος 'Ηλίῳ τετράγωνος εὐῶνυμος τον πατρικόν βίον βλάπτει έτι

Ζῶντος τοῦ πατρός, μάλιστα έν θηλυκοῖς Ζῳοίοις ὴ έναντίαις μοίραις.

εί οέ οιάμετρος, πολύ χείρων· σίνεσι καὶ πάθεσι περιβάλλει καὶ ὺπό

οἰκείων καὶ παρασίτων προοοθήσεται. εἰ οέ οεΕιός, ελάττονα γίνεται·

εἰ οι ἐν τῷ ώροσκόπῳ ί] τῷ μεσουρανήματι γένοιτο, τα ένανττυίτματα

ὴττονα έσται. "Αρης ίί·ίλίῳ τετράγωνος, κακόν τῷ πατρὶ καὶ τῷ γεννη

θέντι· σίνη γάρ καὶ πάθη αποτελεί· εάν ιτε οιάμετρος ὴ έν κεκακωμένοις

ἡ μοίραις, καὶ περὶ τα άρθρα τα σίνη άποτελεῖ. ἐὰν οέ έπὶ τοῦ οεΕιοῦ

τετραγῶνου, ὅ έστι οέκατον, ὁ "Αρης η, χεῖρον γενήσεται· προς γάρ

καὶ ταῖς οιανοίαις έκστήσονται. Ζεύς Ήλίω τετράγωνος ἐν ταῖς άοόΕοις

μοίραις ὴ Ζῳοίοις είιηοὴς καθέστηκε· καθαιρεῖται γὰρ το άγαθόν τοῦ

άστέρος καὶ εἰς τὸ εναντίον έκπίπτει. ἐπὶ οε τῶν ένοό.ἔων Ζῳοίων ὴ

μοιρῶν μάλιστα επίκεντρος ένοοΞος περικτητικός. οιάμετρος οε Ήλ1ῳ

τυχων άηοέστερος· οὐ μόνον γάρ σβέννυται τα ύπ> αὐτοῦ αγαθά, αλλ'

τε ύπερεχόντων όργιῖις καὶ όχλων έναντιῶσεις έέουσιν. αἱ ούν κατ'

ἰσόμοιρον στάσεις τῶν τετραγῶνων καὶ οιαμέτρων χαλεπαί.

"Αρης “1·ίλίω τρίγωνος έπὶ νυκτερινής γενέσεως μάλιστα έν θηλυκοῖς

Ζῳοίοις οεΞιός ών μεγάλους έπιοόΕους σημαίνει Ζωής καὶ θανάτου

κυρτεύοντας, έάνπερ καὶ τα λοιπά σχήματα τη γενέσει όμογνωμονήση·

πρός επί τούτοις οε καὶ Ζεὺς οεΕιῷ τριγώνῳ μεγάλους ουνάστας

· πόλεων προστάτας καὶ όχλων ὴγουμένους άποτελεῖ. έάν οέ θηλυκή η

ή γένεσις καὶ ίΑφροοίτη συμπαριῇ, βασιλεύσει καὶ πολλῶν χωρῶν

επικρατήσει, γίνονται οέ εὐεργετικαὶ άνυπότακτοτ. εἰ οε καὶ ὁ μέν

ἱοιοτοπεῖ καὶ ὁ έτερος έν ίοίῳ τριγώνῳ τύχη, καὶ θηλυκαῖς καὶ άρσεντ

καῖς γενέσεσιν οὐοέν έναντία· γίνονται γάρ βασιλεῖς βασιλέων, έάνπερ

ο μεν οὶκοοεσποτη ο οε συνοικοοεσποτη ἡ καὶ οεσπόζη της γενέσεως

τοῦ τε κλήρου τής τύχης ὴ τῆς ώρας κυριεύσωσιν. εἰ οι έν άρρενικοῖς

Ζῳοίοις είεν, ελάττονα καὶ πολύ χείρονα τα αποτελέσματα γενήσεται·

έΞάγωνοι οέ άτονώτεροι προς το άγαθόν καὶ προς το έναντίον.

Εἰ ότι τετράγωνος “Αρης Σελήνη γένοιτο έπὶ το εὐυύνυμον μέρος έν

άλλοτρίαις μοίραις ὴ Ζῳοίοις (έφ') ήμερινής γενέσεως, πολλῶν έναν

τιωμάτων αίτιος τη τε μητρὶ θλίψεις καὶ ταπεινώσεις άποτελεῖ καὶ έν

1 έτ1.ια ούσα Μ] εούσα 3. 2 καὶ σαι. 3. οαίμονος οττι. 3. 3 το σχήμα οτττ. 3.

5 οί'. Λαού., 906, 25. 9 γίνοιτο 3. τα οτττ. Μ. 11 η, εν κ. Ζωοίοις ἡ μ. Μ. 13 ὴ

Μ 3. οέ καὶ έπὶ Μ. 13 χείρων Μ. 115 τοὐναντίον Μ. 213ὶιιιίΠὶιιιιι 1ί'ίττιιίι:., Π,

1. (18· ο. Θ 3] ί( Μ. τετράγωνος Μ.. :Ε οεΕιῶν μεγ. Μ. 25 η Μ] ήν 3.

38-29 άρρεν. κ. θηλ. Μ. θηλυκαὶ 3. 29 ττατιτρο οὐκ έναντίοι.

33 άττονώτεροι Μ 13 ?). 35 γε ίετιτί τε) γενέ

27 εὺεργετικοὶ 3.

30 συνοτκοοεσποτεῖ οί οεσπόΖει 3.

σεως 3. 30 οί. Λίτρο., 303, 33.
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ξενιτείαις ύποτάσσονται, τινὲς όἐ ή στρατιωτικοὶ γίνονται ἐπίμοχθοι

καὶ ἐφύβριστοι. ταύτα ὸέ γίνεται, ἐάνπερ μὴ καὶ τὰ λοιπά ἡ γένεσις

ταπεινοῖ, τού τοῦ άστέρος όεσπότου ή συνεργού ή συναιρετιστού

ύπάρχοντος ἐν τοῖς άσυνοέτοις τοῦ ώροσκόπου. ἐὰν όἐ τὰ λοιπά

συντύχη, αίχμάλωτοι γίνονται καὶ όημοσία τελευτῶσιν. εί ὸέ καὶ

όιάμετρος γένηται ἐπὶ τού αὐτοῦ καταστήματος, εὐτονώτερα τὰ χαλεπά

καὶ όυσέκλυτα· μάλλον τα εἰ καὶ όεΕιὸς τετράγωνος φανείη, αίφνιὸίως

πάντα ἀπολλύουσι. πολλὴ όὲ όιαφορά τετραγώνου καὶ όιαμέτρου. ἐὰν

γάρ >Άρης Κριῷ γένηται καὶ Σελήνη Καρκίνῳ, άντιστρέφεται τὰ

αποτελέσματα καὶ γίνεται τών εἰς τὸ τρίγωνον τὰ όμοια. ὁμοίως ιτε

κάν ὸιάμετροι ώσιν 'Αρης Σκορπίῳ Σελήνη Ταύρῳ, ού μόνον πρὸς

τύχην οὐκ ἐναντιοῦνται ἀλλὰ καὶ προκοπῶν καὶ ὸο.ἔών αἴτιοι γίνονται.

'Αφροόίτη Σελήνη τρίγωνος ἐπὶ νυκτερινής γενέσεως καὶ ἐν θηλυ

κοῖς Ζῳόἱοις ποιεῖ ἐπιχαρεῖς εὐόαίμονας· ἐνιοι όἐ καὶ όχλων ἡγοῦνται

καὶ πορφύρας ςκαὶ› χρυσοφορίας καταἔιούνται κατὰ τὸ μέγεθος τής

γενέσεως · γίνονται γὰρ καὶ φιλόσοφοι καὶ μουσικοί καὶ φιλολόγοι καὶ

βασιλικής φιλίας ἐντὸς γινόμενοι. εί όἐ καὶ ἐξ ἀμφοτέρων βασιλική

όηλούται ή γένεσις τῷ είναι τὸν μεν οίκοὸεσποτούντα τὸν όέ ὸεσπό

Ζοντα τῆς γενέσεως, τυραννικὸν γίνεται τὸ σχήμα· γίνονται γάρ βασι

λεῖς βασιλέων ἐνόοΞοι καὶ εὐφρόσυνοι. έΞάγωνοι όἐ πρὸς ἀλλήλους

μετριώτεροι τη ὸυνάμει γίνονται· ἐπὶ μέντοι τοῦ ἀγαθοῦ όαίμονος καὶ

τῆς άγαθῆς τύχης οὐόἑν ἀπέχουσι τού τριγώνου, μάλιστα εἰ μέσον

τροπικὸν Ζώὸιον ή ίσημερινὸν τύχη, πολύ ὸἐ μᾶλλον ἐὰν ίὶχθύσι καὶ

Ταύρω το σχήμα θεωρηθιη.

'Αφροόίτη τετράγωνος τη Σελήνη εύπράκτους καὶ ἐπιχαρεῖς καὶ

πλουσίους καὶ πάντα όσα ἐπὶ τριγώνου παρέχει, ἐὰν μάλιστα ίόίῳ

Ζιμόίῳ ή μοίρα παρῆ, άλλά μετά ἀνωμαλίας· εὐμετάπτωτα γὰρ γίνεται

ά παρέχουσιν. εἰ όἐ ἐν άλλοτρίοις Ζιμὸίοις ή παρ) αίρεσιν ἡ μοίραις

έναντίαις, ύβρεων καὶ άστασίας καὶ όειγματισμῶν όιὰ γυναικῶν καὶ

έπονειόίστων πράξεων αίτιοι καθεστήκασι· καὶ χείρονες ὸέ όιάμετροι

ούτω σταθέντες.

Σελήνη Ἑρμῆς τρίγωνος ἐπὶ ἡμερινῆς γενέσεως έιίιου όντος ἐπινοή

μονας εὐπράκτους εύφυεῖς κεκινημένους· εἰ όἐ ἐνὸοΕοτέρα εἴη ή

γένεσις, γραμματεῖς βασιλέων ποιεῖ ή πόλεων ή χωρών άρχοντας

φιλολόγους ρήτορας γεωμέτρας· ἐὰν όἐ έσττέριος ή μάλιστα νυκτε

1 τι. ποτάσσονται Μ. ἀεὶε ή : :τα είς στρατιωτικόν? 3 πω. ταπεινή ειαι. ταπει

νώται τού τού 8] τού τε Μ. 4 ιὶεὶεοια ι1ὶοίὶΕὶτττιὶο.,ΙΙ, 17, άείααοαι. 8αὶπι.; τα ττοΙαί

τῷ ώρ. 7 καὶ εί 8. 8 άπολύουσι 3. όιάμετρος Μ. όιαμέτρου κ. τετραγ. Μ.

9 ἐν καρκίνω Μ. άντιστρέφονται 8. 10 είς τό Δ Μ] ἐντὸς 3. 13 9 Μ] @Ι 3.

13 πορφυράς Μ 8. 16 φιλόφιλοι Μ, Το". τεοίο. 17 γενόμενοι 8. 18 ή γέν. όηλ.

Μ. τῷ Μ] τό 3. 99 τῶν τριγώνων Μι!. τρ. εἰ είς μέσον Μ. 93 τύχοι 5.

ἐὰν 8] ἐν Μ. 'ὶχθύσι Μ 59] Καρκὶνψ 8.. 94 θεωρῆ Μ. 97 ή μοῖρα Μ 3. 98 όίπερ

έχουσιν Μ 8. 39 καὶ στα. Μ. 31 ούτως 3. 39 οι”. Γίτττιίο., ΜΙ, 1'. 69%. όντος ευ.

'Ερμού. 35 γεωμέτρους 8? όἐ οαι. Μ.

ΙΟ

Ι5

Μ
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ρινῆς οὐσης τῆς γενέσεως, πολυίστορας φιλοσοφους καὶ μυστηρίων

μετέχοντας· εἰ σε εἴη ἡ γένεσις ιῖιιμηλὴ ἐκ τῶν λοιπῶν άστέρων, εὐσχή

μονας καὶ ὑπὸ ὅχλων τιμωμένους καὶ μείΖοσι προσῶποις καὶ βασι

λεῦσι γινωσκομένους· ταῦτα ποιεῖ συνοικοοεσποτήσας αστέρι τῷ το

πρόισσειν παρέχοντι *** συνεργος τυχι.ὶιν ταῦτα άποτελεῖ. άχρημά

τιστος το τυχῶν οὐοὲν ίσχύσει τῶν ὶοίων αποτελεσμάτων ένεργῆσαι.

καθόλου σε έπὶ πάσης γενέσεως γινῶσκεται, ὅτι ὅσα έπὶ τῶν τριγῶνων

ένεργεῖ έκαστος τῶν άστέρων, τοσαιῖτα καὶ συνόντες ἐν τῷ αὐτῷ

Ζιμοίω άποτελοῦσιν. έΕάγωνος τε ίιπάρχων Ἑρμῆς Σελήνη άμαυρύ

τερος καὶ ασθενέστερος καθέστηκε τῶν προειρημένων. εἰ δε τετράγω

νος τύχη, οριμεῖς ἀγχίνους· τὸ οε οριμὐ αὐτῶν είς φαυλότητα

περιίσταται· γίνονται γὰρ κακοήθεις οιάβολοι τὰς πράἔεις άπο ρόλων

καὶ επιθέσεων έχοντες καὶ οὐοὲν υγιές ένθυμούμενοι. εἰ ρε οιάμετρος,

προς τοῖς είρημένοις έναντιὁβουλοι άχαριστούμενοι ἐν ταῖς πράΕεσι·

οιόπερ βλάπτονται άπο τῶν συμβαινόντων αὐτοῖς.

Ἑρμῆς Κρόνω τρἱγωνος, μάλιστα (ἐὰν) έν ίοίοις τύχωσι τριγῶνοις,

ποιεῖ βασιλέων οίκονόμους η έπιτρόπους η ἐπὶ ναυκληριῶνῆ οἰκονο

μιῶν η τῶν τούτοις παραπλησίων τεταγμένους· γίνονται σε άγχίνοι

συνετοὶ μονογνώμονες. τετράγωνοι σε πρὸς ἀλλήλους όιπαμβλύνουσι

πάντα καὶ νωθροτέρους καὶ έριστικοὐς καὶ μονογνῶμονας ποιοῦσι,

βροιοεῖς ταῖς πράΞεσιν, εε ὸνειοισμῶν καὶ ένέορας καὶ ρόλου καὶ επιθέ

σεως άναγομένους· γίνονται οε καὶ μογιλάλοι η καὶ ταῖς άκοαῖς παρα

πουιΖόμενοι· ἐὰν ρε ὁ τοῦ 'Άρεως μαρτυρήση τῷ κρόνω η Έρμη, λύει

το προειρημένον έμπὁοιον τῆς φωνῆς, εἴ γε μὴ τύχη είναι αὐτοὺς ἐν

τοῖς αὐτῶν οἴκοις η ὸρίοις η ενηλλαχέναι καὶ τὴν συναφὴν αὐτῆς ἔχειν

τι πάντως οἰκοοεσποτεῖν η συνοικοοεσποτεῖν· οἰ1τω γὰρ ἰσχύουσι αἱ

ὑποοιαστολαί. εἰ σε οιόιμετροι γίνονται άλλήλοις, τὰς άοελφὰς χωρί

Ζουσι θανάτῳ. ῶροσκοπῶν μέντοι ὁ Ἑρμῆς τη μεσουρανῶν τοὺς

νεωτέρους πολυίστοράς τε καὶ συνετοὐς ποιεῖ καὶ πολυμαθεῖς° τους

ιτε έκ τῶν ἐπιτηοευμάτων καρποὺς οὐ λαμβάνουσι· τα γὰρ οιαπραττό

μενα οι, αὐτῶν καταψυγήσονται διὰ τὴν έναντίωσιν τοῦ αστέρος· ἐὰν

τα κατ' ἰσόγραμμον στάσιν ἀλλήλους ὸιαμετρῶσιΙ πολλῷ μᾶλλον έπι

τείνει τα αποτελέσματα καὶ ταῖς άκοαῖς η ταῖς λαλιαῖς παραποοίΖει καὶ

ἐν ὶεροῖς κάτοχοι γίνονται αποφθεγγόμενοι η καὶ τῇ οιανοίοι παρα

πίπτοντες.

3 απο Μ. 4 γινωσκομένοις Μ. τῷ το] τῷ Μ, το ύ ρο1.ίιιο ταὐτὰ. 11 άγια

νὸους Μ. 12 οιοίβολοι οττι. Μ. 14- έναντιόβολοι 8. 15 τω προβλοίπτονται 8.

185ίπιίΠίτττει Ι·`ὶι·ττιίο. ΜΙ. ί'. 68%. τρίγωνος οτιι. Μ. 17-18 οίκοοομομιῶν Μ, ρω μο

σοὶ. 18 τούτοις Μ] δουλοις 5. τεταγμένοις Μ 8. 10 οί. ΑΠ1.1ὶ). @07, 3. ἐπαμβλὐ

νουσι Μ. 20 νωΘρεστέρους Μ. 22 καὶ στη. Μ. μογγιλάλοι Μ 8. 95 αὐτῆς : Ευρω

τιιοτιῖὶο οχι·ὶι1ί55ο τιμ!. 126 οϋτως 8. Ή οιαστολαί Μ. εἰ Μ] οί 5? 28-99 Γοτ1.

[τοὺς] νοερωτέρους. 25) π. τε ποιεῖ κ. σ. Μ. 30 λαμβάνουσι : λ οτι ο Μ.

30-31πραττόμενα Μ. 32 ρε στη. Μ. αλληλοις 8. οιαμετρουσι Μ. 33 ταῖς

81ὶ.0ΠΠΠ οτιι. Μ. 34- κάτωχοι 8. ὰποφθ. " τττΙ.ὶοὶτιτιτιίοε , οί'. Ματιεὶίι.. 1, 237.

ρου. Μ, ?ΑΚΕ 11. ο
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Ἑρμῆς Δία τριγωνίΖων μεγάλων πράξεων σηλωτικός, μάλιστα ἀνα

τολικός ἐῷος· τῶν γάρ βασιλέων ή πόλεων ή όχλων γραμματεῖς ή

σιοικηταὶ γίνονται. στόλου σε ἐὰν τύχη ἐν ταῖς πράἔεσιν ο τοῦ Ἑρμοῦ

καὶ παρέχη τό πράσσειν, σότἔαν καὶ περίκτησιν βίου ποιήσονται,

μάλιστα ἐν τοῖς χρήματίΖουσι Ζῳσίοις. εἰ σε έξάγωνοι, τὰ αὐτὰ μεν

άποτελοῦσιν, ἐλάττονα σέ. ἐὰν σε τετράγωνοι ιύσι καλῶς σχηματιΖό

μενοι, όσα μεν είς περίκτησιν καὶ σόΞαν άποτελούσι, μετά φθόνου σέ·

κακῶς σὲ σχηματισθέντες σὺν τῷ φθόνῳ καὶ συντριβάς καὶ ἐΞ ύπερε

χόντων ἐναντιωσεις. εἰ σε σιάμετροι τύχωσι, μείΖονας τὰς σιαβολἀς

ποιοῦσι καὶ ἀνιίιμαλοι καὶ έναντιόβουλοι γίνονται· εἰ σε ἐν τῷ κακοσαι

μονήματι σιάμετροι τύχωσιν, ὑπό μεγάλης κεφαλής κατασυναστευθή

σονται καὶ όχλων ἐπαναστάσεις έέουσι, σπανάσελφοι σέ τι καὶ ἔχθρας

πρός άσελφοὺς ή τέκνα ή συγγενείς ὶσχάνουσιν.

(Ερμής “Αρα τρίγωνος ή σεξιός έἔάγωνος ποικίλων πράξεων σηλω

τικός· ποτε μεν γραμματεῖς ποτέ σε έμποροι έρμηνεῖς γεωμέτραι

νομικοὶ φιλόσοφοι, πάντες σε κακότροποι σριμεῖς συνετοὶ ιμεῦσται·

ποιεῖ σε καὶ όπλοσισακτάς ή καὶ όπλοπαίκτας. εἰ σε καὶ ὁ τοῦ Διός

συσχηματισθή μάλιστα έν χρηματιστικοῖς τόποις, ποιεῖ στρατιωτι

κούς, πολλάκις σε όρνεοσκόπους θύτας προγινῶσκοντας τό μέλλον

περισσότερον ἀνθρώπων νοοῦντας. τετράγωνος σε ποικιλωτέρους τῶν

προειρημένων ποιήσει· ποιεῖ γὰρ μάγους πλάνους θύτας ίατροὺς

άστρολόγους όχλαγωγοὺς τραπεΖίτας παραχαρακτάς όμοιογράφους

στά τε πανουργίας καὶ έιτιθέσεως καὶ σόλου τὰς πράξεις σιοικοῦντας·

γίνονται σε καὶ κλῶπες καὶ ἐπίορκοι καὶ άσεβεῖς καὶ ἐπίβουλοι τῶν

ομοίων αὶσχροκερσεῖς άποστερηταὶ άπλῶς οὐσεν ἔχοντες ἐλεύθερον,

ὅθεν κακοῖς πλείστοις περικυλίονται καὶ ἐπαγωγής ή φυγασείας ή

συνοχής πεῖραν λαμβάνουσι. μάλιστα σε ἐν τοῖς ἀχρηματίστοις Ζῳσίοις

ή μοίραις τυχόντες χείρονα ἀποτελοῦσιν· ἐν σε τῷ ύπό γῆν ή σύνοντι

ἀμφότεροι ή ἐὰν ός μέν σύνη, ός σε ύπό γήν τύχη, φόνους ἐπιτελοῦσιν

ή συνίστορες έσονται ἀπό ληστείας τόν βίον σιάγοντες· ένιοι σε καὶ

ἀσελφοκτονοῦσι καὶ βιαία ἐσται ἡ ἐσχάτη αὐτῶν τελευτή, μάλιστα ἐὰν

καὶ τὴν Σελήνην προσλάβωνται · βιαιοθάνατοι γὰρ καὶ ἀταφοι γίνονται.

ἐὰν μέν ούν ἐν τετράποσι γένωνται, άπό θηρίων άλίσκονται, ἐν σε

1ο μια. Μ.

1 (Η. 1:ίτττιίο. 111, 1'. 118' ὶι, Αττιτὶι.305, 13. Ζ Διὶ. ο. Διὶ τρίγωνος) Μ. 3 1'οτε. ἐιῖιος

ούν· τότε γὰρ. ό έίΖάγωνον 8. μεν πετσί. Μ. 6 οί. Λαού. 311, 13. '7 μεν οττι. Μ.

8 φθόνῳ σε καὶ 8. 10 καὶ άν. ιτε καὶ Μ. 10-11 κακοσαίμονι νὴματι 8, ροεείει κοκ.

(ή μεσουρα›νήματι. 11 ὑπό 3] μειΖο (Με) Μ. 13 τι] ττετιιρε ή. 14 ή τι. ή έΕ. 8

οι ροειτὶε εὶὶαιτι τρίγ. σεΕ. ή ἐξ. 16 εύποροι Μ. 16 νομικοὶ οττι. Μ. 17 καὶ ροεί ή

οτττ. Μ. όπλοπέκτας 8. 31) οί. Ατιιιὶι. 308. 34. 31 γὰρ Μ] καὶ 8. θύτας πλάνους Μ.

33 τραπεΖὴτας 8. 33 σιοικούνται 8. 34 καὶ ρι·ὶιτιιττιι οτιι. Μ. 36 πλείστοις οττι.

περικλείονται Μ. ττειιιρε απαγωγής. 31” πεῖραν λαμβάνουσι] περι

λαμβάνουσι Μ 8. 38 ή ρι·ὶιιε Μ] καὶ 8. 31.) ή οττι.Μ. εάν ός] ός ἐὰν Μ 8. 30 καὶ

άπο 8. 31 έστιν 8. αν Μ. 33 προσλάβονται 8. 33 μεν οτιι. 8. ἀναλίσκονται 8.

ἐν] εάν Μ8.
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άνθρωποετόέσιν ὑπό ληστών, εν οι τοῖς στερεοῖς από ύψους ή

συμπτώσεως, έν σε τοῖς όιαπύροις από πυρός, έν τα τοῖς καθύγροις

ναυαγίοις, έν τα τοῖς τροπικοῖς μονομαχοῦντες· ταῦτα όε καὶ έναλ

. λάξαντες καὶ ὁμόσε τυχόντες ποτούστν. έαν σε ός μέν οίκοόεσποτή, ός
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όὲ όεσπόΖη «καὶ 'Ερμής εξάγωνος Άφροόίτη (ή) ή σὺν αὐτή, τούς

γεννωμένους ποιοῦστ συνετοὺς έπιχαρεῖς φιλομούσους φιλοπαίκτας

σκώπτας, άλλοτε ποτητας μελογράφους φωνασκούς ύποκριτας μίμων

κωμῳόίας, ένίοτε Με καὶ άθλητὰς ή ἱερονίκας. έτι όέ πράἔεων ποικίλων

είσὶ περιποιητικοί. εἰ όὲ ἡ γένεσις θηλυκή η, μουσικοί γίνονται πολύ

κοιτοι τρόπον έταιρῶν όιαγουσαι φιλόλογοι φωνασκοί.

'Αφροόίτη Κρόνῳ τρίγωνος αὐστηρούς αγελάστους επισκύντον

έχοντας, πρὸς τι τα άφροόίσια σκληροτέρους ού πολυκοίτους, άνα

ὲίαις μέντοι γε ή άργυρωνήτοις ή πρεσβυτέρατς έπιμίσγονται· οἱ τα καὶ

ταῖς τῶν άόελφῶν ή έπτστατῶν ή ταῖς τῶν πατέρων ή καὶ μητρυιαῖς

τας έπιμιἔίας ποιοῦνται· αἱ όὲ γυναῖκες αὐτῶν λαθραιόκοιτοι καὶ

επιμιγνύμεναι τοῖς τῶν όινόρών όούλοις ή φίλοις. νοεῖν μέντοι όεῖ ώς

παρα τας τῶν Ζῳόίων καὶ μοιρῶν έναλλαγας πολλή τις όιαφορά

γίνεται· τα γαρ αὐτὸ σχήμα καὶ έαν ὁμοῦ τύχωσι ρυτταρωτέρους μέν ή

καὶ έπικοιμωμένους καὶ άλλοτε μεν πολυκοίτους, πολλάκις όὲ μηόε

άφροόισιόιΖοντας αλλά μόνον ἡόομένους. τετράγωνοι όε πολλῷ χεί

ρονες· τα μὲν γὰρ έπί τοῦ τριγώνου είρημένα λόγια έπὶ τα χεῖρον

τρέπουσιν, αλλά καὶ από πορνείας άγονται γυναῖκας· γίνονται όε καὶ

άνεπιχαρεῖς καὶ ασελγεῖς. κάκιον τα γίνεται, έαν έπὶ τὸ ὁυτικὸν ή ὑπό

γειον γίνηται τὸ σχήμα· παρο.ἰύνεται γαρ ἐπὶ τα χεῖρον τα είρημένα

μάλιστα καὶ τοῦ >Άρεως συνόντος ή τετραγωνίΖοντος ή όιαμετρούντος·

καὶ γὰρ αἰσχροποιοῦσι καὶ όιαβάλλονται ὑπό όχλων, πολλάκις τα όια

ταῦτα περιβοησίας ή άπαγωγῶν τυχόντες κακῷ θανάτῳ περιτρέπουσιν.

έαν όέ καὶ ἐν λατρώόεσι Ζῳόίοις ή μοίραις γένωνται, πάθεσιν ακαθάρ

τοις καὶ παρα φύσιν ἡόοναῖς χρήσονται. έΞάγωνοι οι πρός ἀλλήλους

τήν αὐτὴν αποτελεσματογραφίαν τοῖς τριγώνοις έχουσιν, αμυόραν οι

καὶ ασθενή. έῷοι μεν όντες καὶ ἐν τῷ άπηλιώτη τας γυναῖκας άρρε

νοῦσιν ού μόνον ταῖς πράΞεσιν, ἀλλὰ καὶ σὺν γυνατΞὶ κοιμώμεναι

1 ύψους Μ] ήθους 8. Β ί. α. 1ὶαεε ειιιοε ναὶ άοιαοε ίαὶετ τα: ταιιί.ιι.αὶεε. (Η. Μααιτίὶι.,

ΙΜ, 181; ΜΙ, 670, ίαίτιι 69, 17. 5 όεσπόΖετ 8. 6 φιλοπέκτας 8. Οί. Μιι.αεί.α., Η,

448. 7 σκόπας 8, σκώπτρας Μ. μεγαλογράφους Μ 8. 8 αοταρε κωμωόούς.

ιτε καὶ σαι. 8. 9 ποιητικοί Μ. ήν 8. 9-10 πολύκοινοτ Μ. 10 τρόπων έτέρων 8.

11 οί. Λαιιὶι.,9θ4, 96. ἐπισκήνιον 8. 19 ού Μ] καὶ 8. πολυκοίνους Μ 89. 18 πρεσ

βυτεροις 8. 14 ή καὶ ταῖς τῶν Μ. 16 επιγνύμεναι Μ. ταῖς Μιλ. μέντοι γε Μ.

17 Ζῳόίων μοίρας μόνον εναλλαγας Μ. 19 αοαιρε επικοινουμένους. καὶ ιιὶὶει·τιαι

οτα. Μ. πολυκοίνους Μ, πολυκοίνα 8? μηὶιέ 8] καὶ μὴ Μ. 1844 έαν - γίνηται

οτα. Μ. 14 παροΕύνονται Μ. .τα οτα. Μ. 17 έπαγωγῶν 8, όιαγωγής Μ. αιτταρο

περιπίπτουσιν ιται.περιτρέπονται. 18 γίνονται Μι'. 19 έἱάγωνος 8. 190 τελεσμα

τογραφίαν Μ. 99 ταῖς στα. Μ. σὺν οτα. Μ. Οί'. Μεταοιίτ., ΙΜ, 858.
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ὰνορῶν εργα ὲπιτελοῦσιν· εσπέριοι ρε θηλύνουσι τους ὰνορας· άλλοτε

μὲν γὰρ άνοράσι συγκοιμιίιμενοι γυναικῶν εργα ἐπιτελοὐσι, πολλάκις

οι καὶ τῶν γονίμων στερίσκονται.

Κρόνος Διὶ τρίγωνος άγαθόν ὸηλοὶ τὸ σχήμα· πολυκτήμονας

εγγαίων κυρίους σιτικῷν καὶ άμπελικῶν σιτογεωργοὺς ὰποτελεῖ καὶ

κτίστας οἰκοπἐὶιων κωμῷν τε καὶ πόλεων, βαρεῖς οι καὶ επισκόνιον

εχοντας. ἐὰν ὶ›ἐ όψηλότερον το σχῆμα καὶ 'Αρης επιθεωρήση καὶ περὶ

τὸν "ί·ίλιον καὶ Σελήνην, ποιοῦσι στρατοπεοάρχας ναυτικῶν τε καὶ

πεΖικῶν άρχοντας, ενίους τε καὶ ἐπὶ βασιλείας ή τυραννίοας όίγουσιν.

εἰ οε ἐν τῷ τοῦ Κρόνου τριγυίινω τό σχῆμα τύχη μάλιστα τοῦ Διός ἐν

τῷ Ύοροχόῷ άποστρόφου τοῦ 'Αρεως όντος, ταπεινοιμύχους Βεροι

κότας οὐ κατὰ πᾶν οιαλάμποντας οὐοὲ άρχῆς τινος μετέχοντας, άνακε

χωρηκότας οι καὶ άγροῖκον βίον αίρουμενους. παρὰ οε τὰς τῶν Ζῷοίων

καὶ τῶν τόπων οιαφορὰς καὶ αἱ ὶ›ιαλλαγαὶ τῶν πράΕεων γίνονται. τὰ

αὐτὰ οι καὶ ὁμόσε άποτελοῦσιν ἐν τοῖς χρηματίΖουσι Ζωοίοις.

Κρόνος σε Διὶ τετράγωνος άμβλύνει τὸ άγαθὸν τοῦ όιστέρος, μάλιστα

εἰ καὶ οεΕιιίιτερος καὶ άνατολικῶτερος εἴη ό τοῦ Κρόνου · γίνονται γὰρ

ουσπρόκοποι Ζημιιίιὶ›εις μετά κόπου καὶ πόνου περιποιοὐμενοι, βλάπ

τονται οι καὶ περὶ τέκνων· οἱ μὲν γὰρ ὰτεκνοι γίνονται, οἱ όὲ θάνατον

τέκνων θεωροιΊσι. βλαβερός σε αὐτοῖς καὶ ὁ περὶ ὰόελφῶν τόπος·

τους μὲν γὰρ εὐνουστἐρους καὶ φιλοστοργοτέρους θανάτῳ χωρίΖουσι,

τους οε λοιποὺς ἐχθροὺς καὶ ἐπισινεῖς ποιοῦσι· μάλιστα Μ ἔΕω τῶν

κέντρων γενόμενοι. οιάμετροι οι προς ἀλλήλους χαλεπῶτεροι μετὰ

ταλαιπωρίας καὶ εναντιιίισεως.

Κρόνος "Αρεί τρίγωνος επισφαλείς μεν τῷ βίω καὶ άφερεπόνους

σημαίνει, ταῖς τα ιτράΕεσι νωθρους καὶ βιαίους ὰποτελεῖ, ήτοι σπανο

τεκνους ή τὰ γεννυίιμενα οιαφθείροντας, ἔτι οε αἰχμαλωτίζονται ή

σινοῦνται. τετράγωνοι ρε πολυ χείρονες· άναιροῦνται γὰρ τὰ τέκνα

αὐτῶν, ὁμοίως σε καὶ τὰ τῶν άοελφων ή χωρίζονται ὰπ' ἀλλήλων
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ἔχθραις ή ουσειτανόρθωτοι γίνονται ή σινοῦνται· προκοιττικοὶ οι 30

γίνονται ἐν ταῖς πράξεων όιπάσαις, εχθραις μεγάλων άνὶιρῶν επικυλιό

μενοι καὶ επιβουλευόμενοι, καὶ κινούνοις μεγάλοις το σχῆμα περιπίπτει·

ήτοι γὰρ λήστῶν ή πολεμίων ὲπιορομαῖς ή ναυαγίω περιπεσόντες

βιαιοθανατοῦσιν, ενιοι οτ καὶ αὶχμαλωσίαις περιτρέπονται, πολλάκις

οι καὶ άπό πυρός ή σιοήρου κινουνεύουσι. οιάμετροι οι ἀλλήλων 83

1 ὰποτελο0σιν Μ (Μετα ν. 2). 2 συγκειμῶμεναι 8. Β έγγέων ΜΒ. ὰποτελο0σι

Μ. 6 Μ Μ] τε 8. επισκήνιον Β. 8 Μαρ ίιιτὶιτι1ιτ; ιιοΙιιί καὶ παίρεστον Φ καὶ (Ι.

τε στη. Β. 1ὶ€νια 8. καὶ οιιι. 5. ή 8] καὶ Μ. 10 εἰ Μ] οί 8. 11 τῷ Διὶ Μ.

12 αρχικής Μ. 14 καὶ τὰς τῶν τόπων 8. 1445 τὰ αὐτὰ τε Μ] ταῦτα 8. 15 όμόγε

Μ, όμῶόε 5. οιατελουσιν Μ. 16 εὶιτιίΠὶει· Είτιιιἱο., ΜΙ, 1”. 69%. 17 άΕιιίιτερος 8_

20 αὐτῶν Μ. 91 φιλοστεργοτέρους 8. 22 επισ. καὶ ἐχθροὺς Μ. τῶν οιτι. 8.

28 γεννωμενοι 8. 28-24 γαλαιπῶτεροι ί?) μετά λεπωρίας 8. 97 έτι 5] ήτοι Μ.

98 ρε οιτι. 5. γάρ Μ] ρε 8. 129 ή 8] καὶ Μ. 31 μειτιρε περικυλ. 82 καὶ επιβουλ.

στα. 8. Βῦ καὶ οιτι. 5. τιειτιρε αλλήλοις.



λι>ιιττττιτττι - σου. ισ 63

10
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γενόμενοι ίσχυρότερα τὰ προειρημένα άποτελοῦστ· πρὸς ἐπὶ τούτοις

γίνονται πένητες ἐπίμοχθοι άτυχεῖς, ένιοι σε νωτοφοροῦσιν ώς κτήνη

τάς τε ἐργασίας επιμόχθους καὶ ἐπονεισίστους έχουσι. πολλὴ σε καὶ

ἐπὶ τῶν σχημάτων τούτων σταφορά οὐ μόνον περὶ τὴν τῶν Ζῳσίων καὶ

μοιρῶν ἰστότητα, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰ μεγέθη τῶν γενέσεων. εἰ μὲν γὰρ

όιθεώρητον ὑπό Διός γένηται το σχήμα καὶ τῆς Σελήνης καὶ τοῦ

'Ηλίου, άσοΕον την γένεσιν ποιήσουσιν· εἰ οι ἐπιθεωρήσουσι καὶ τύχη

ό μεν έτερος αὐτῶν σεσπότης ο σέ έτερος συνοικοσεσπότης, καὶ

τηντκαῦτα τὰ προετρημένα γίνεται. χαλεπώτερα σε ἐπὶ τοῦ θεοῦ καὶ τῆς

θεάς, ἀμβλύτερα σε καὶ σκιά παραπλήσια έπὶ τοῦ ἀγαθοῦ σαίμονος καὶ

τῆς ἀγαθής τύχης, χείρονα σέ καὶ άσιάλυτα ἐπὶ τοῦ κακοῦ σαίμονος καὶ

τῆς κακής τύχης ἀργοῦ τε καὶ κατασκίου. ἐνσόΞου σέ τής γενέσεως

ούσης καὶ τυραννικής ***.

· Ζεὺς "Αρα τρίγωνος σποτέρου αὐτῶν οίκοσεσποτούντος τοῦ σε

ἑτέρου σεσπόΖοντος μεγάλους άνσρας σημαίνει καὶ ἡγεμονικούς καὶ

τυραννικούς, μάλιστα ἐν ίσίοις Ζῳσίοις ή τριγώνοις ή μοίραις καὶ ἐπὶ

τῶν χρηματιΖόντων Ζῳσίων ή ἐνηλλαχότες τὰ οίκητήρια ή τὰ όρια,

μάλιστα κυριεύοντες τοῦ κλήρου ή τοῦ οίκοσεσπότου. μεγάλας γάρ

πράξεις ποιοῦσιν· ήτοι γὰρ βασιλεῖς ή στρατοπέσων προήκοντας ναυ

ττκῶν τε καὶ πεΖικῶν, πόλεις ἀνορθοῦντας καὶ καταστρέφοντας·

ἑΕάγωνοι σέ ήττον σθένουσι, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν προτέρων σχημά

των, εκτός εἰ μὴ έπίκεντροι γενόμενοι σημαίνουστ μὴ ·]· κατόπτροις

γενομένοις τὰ εὶρημένα κακά γίνεσθαι άλλά τοῖς άλλοις αίτίοις· καὶ στά

τε πολέμων πεΖικῶν καὶ ναυμαχιῶν· γίνονται σὲ άρχιλησταὶ καὶ ἡγε

μόνες βίατοι βασανιστικοὶ ὴσέως κολάΖοντες αἱμοπόται· εἰ σέ άγοραίου

γένεσις ή οίον νομικού ή σικολόγου, γίνονται κατηγορικοί. εἰ σε καὶ

τὸν τού 'Ερμού συλλόιβη τής Σελήνης προτέρου 'Άρεως τὴν συναφὴν

έχοντας, χαλεπώτερον τό σχήμα γίνεται· γίνονται γὰρ οί τοιούτοι

θηρίου παντός χείρονες.

Ζεὺς "Αρα τετράγωνος ἐὰν ο μεν ώροσκοπή ό σέ μεσουρανῇ ή

ἀγαθοσαιμονή, ίσχυρόν· ίσχυρότερον γὰρ τοῦ τριγώνου τό σχήμα

τοῦτο γενήσεται, μάλιστα εἰ μέσον τροπικόν εἴη. ἐν σε τῷ αὐτῷ Ζῳσίῳ

1 γεννώμενοι ίσχυρώτεροι 8. ποιοῦσι Μ. 3 ἐπίμ. πέν. Μ. 3πολλοὶ 8. 6-'7 τού

@ καὶ τῆς (1 Μ, '7 τύχοι 8. 8 ττετττρει οίκοσεσπότης. 3 γίνεταιοτττ. 8. 14 οί.

Ε`ὶι·τττίο., 111, 1'. 68' τι. τρίγ. Ω ποτέρου 8. 15 σε τὶὶὶΤετετιὶία σεοπότου ει. οίκο

σεσπότου οί'. Βοιιο1τέ-1..εοὶει·οσ, 338 έτι. μεγάλας 8. 16 τυρραννικούς Μ. 1? σχη

ματιΖόντων Μ. 18 κυρτεύοντος Μ. 13 προσήκοντας Μ, προστὴκοντας ινα.

30 άνορθούντες κ. καταστρέφοντες 8. 33 γενόμενοι 8] τυγχάνουσι Μ. συμβαίνει

8. ρωτάει κακοτροπία τοῖς γ. ατι). κάτοπτα τοῖς γ. ‹αιιοιὶ 81 τετοιο, αίτίοις σοι·

ι·ιτρίιιιττ). 33 γινομένοις 8. αὶτίοις ιιοττ ίττί.εὶὶογιο; εκοὶόετιιιτὶιτο σιιττεάτι.ττι αιτίε

αίτίοις? 34 σε καὶ Μ. 33 ήσέως] ὰσεῶς (Ξιιτιιοιιὶ. αὶμοπότε 88, στο. Μ. εὶ 8] ή Μ.

36 ή οτττ. Μ. σικἐργου 8. 37 ιτετττρο πρός τον "Αρεα τ. σ. εχούσης. 38 επέχον

τος 8. 33 παντός θηρίου Μ. 30 τι μεν οτττ. Μ. 31 τοῦ Δ Μ83] τούτων Δ 8-.

33 τούτο οιιτ. 8.
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παρόντες ίσχυρότερα σθένουσι· τῷ γὰρ τριγώνῳ τὰ αὐτά καὶ τετρά

γωνοι ἀποτελοῦσιν, ἀλλά μετά κινούνων καὶ ἐναντιώσεων. όιάμετροι

όἐ ἐν τοῖς άχρηματίστοις Ζῳόίοις χαλεπώτεροι γίνονται; ἐὰν γάρ

ἐπί τινα ὴγεμονίαν τὰ λοιπά τῆς γενέσεως πράγματα τον γεννώμενον

άγη, μεγάλοις περιπεσεῖται κινούνοις καὶ ὺπό ιόίων καὶ ύπό έχθρῶν

προόοθήσεται. εἰ όἐ μήτε οὶκοόεσποτῆ ἀστὴρ μήτε όεσπόΖη τις αὐτῶν

ή συνοικοόεσποτῆ, μέτριος ἡ τῶν τριγώνων στάσις· γίνονται γὰρ

στρατιωτικοί· εἰ όἐ καὶ ἐκ τῶν άλλων άστέρων μέγεθος άΕιώματος

ὺποφαίνηται συνεργόν αὐτοῖς ἡ παρασυνεργόν έχόντων όύναμιν,

προσθήσουσι τη όό.ἔη· ποιοῦσι γάρ άρχοντας πόλεων καὶ ἐπὶ όικαστη

ρίου καθεΖομένους· εἰ όἐ καὶ τό όιάθεμα στρατιωτικόν ι] έκ τε (Ηλίου

καὶ Σελήνης καὶ Κρόνου, όεκαόάρχας ή έκατοντάρχας τινός βραχέος

στρατεύματος καὶ πόλεως· ει όέ ταπεινόν εἴη τό όιάθεμα έκ τε (Ηλίου

καὶ Σελήνης καὶ τῶν λοιπῶν άστέρων ή τρίγωνοι αὐτῶν ό τε τοῦ

Άρεως καὶ ὁ τοῦ Διός, ταπεινοὺς ἀποτελεῖ τοὺς γεννωμένους όούλους

στρατευομένων ὺποτεταγμένους ἡ καὶ ἡγεμονευόντων, πολλάκις όἐ

κυνηγοὺς ί] μονομάχους ἡ όπλοποιούς. ταῦτα όέ σημαίνει παρὰ τὰς

τῶν Ζῳόίων έναλλαγάς· ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν κέντρων μεγάλους ἀπό

νεότητος άποτελοῦσιν, ἐπὶ όέ τών ἐπαναφορών ἀπό μέσης ὴλικίας

ἀναγομένους, ἐπὶ (Μέ) τών ἀποκλιμάτων ἡττονας καὶ ταπεινούς.

‹ιΖ'.) Περὶ ώροσκόπου τοῦ τῆς τύχης κλήρου.

Περὶ όέ τριγωνικής τάἔεως ἐκθέμενος μεταβήσομαι πάλιν εἰς τὸν

περὶ εὐόαιμονίας καὶ τύχης κλῆρον καὶ όαἱμονος. πρό πάντων ούν όεῖ

άκριβώς στῆσαι τόν κλῆρον τῆς τύχης καὶ σκοπεῖν είς ποῖον μέρος τού

κόσμου ἐιἔέπεσε, πότερον έπί τών κέντρων ή τών ἐπαναφορών ή τῶν

άποκλίσεων· ὁμοίως όἐ καὶ τὸν τούτου κύριον Ζήτει. ἐὰν γὰρ ώρο

σκοπη ἡμερινός ἡ καὶ ἐπί τινος ἑτέρου χρηματιστικού Ζῳόίου τύχη,

ὺπό κΗλίου καὶ Σελήνης καὶ τῶν ἀγαθοποιών μαρτυρούμενος, λαμπρόν

ἐπίσημον εὐτυχῆ τόν γεννώμενον ποιήσει· ἐπὶ όέ τῶν λοιπῶν κέντρων

ή τῶν ἐπαναφορών μετριώτερος· ἐπὶ όἐ τῶν ἀποκλιμάτων ἐκπτώσεως

ό τρόπος έννοείσθω· ούτω γάρ είσι έτερογνώμονες τόποι αἰτίας

1 ίσχυρώτερα Β. τών γ. τριγώνων ΜΒ.

στοις Μ. γάρ Β] Μ Μ.

1-9 τετραγώνων Μ. 3 άσχηματί

4τόν Μ] τό Β. θ όέ Μ] γε Β. 7 ή στα. Μ. συντακτι

όεοποτεῖ Β. σύστασις Μ. 8 ἀστέρος Μ. 9 συνεργῷν αὐτό ή παρα συνεργῶν

(αὐτό αιὶι1. Μ) έχων ό. Μ Β. 10 άποθήσουσι ΜΒ. τὴν ὶιόΕαν Μ. όἐ (ρι·ο γὰρ) Μ_

19 όεκάρχας Μ. 15 καὶ στα. Β. 10 στρατευομένους Β. ιιοιαρο (ἡ) ύποτ. ἡ καὶ

ἡγεμ. οτα. Μ ; και 1τέιτιεροτιο ιιτιὶο ύποτετ. ει.ιιὶ Μάο ἡγεμ. (όορυφόρους). 17 παρά

Β] ἀπό Μ. 19-90 άπό - άποκλιμάτων οτα. Β. 90 άποκλιμάτων] Ζ' κλιμάτων Μ.

91 μια". στα. Μ. ώροσκόπων τῆς Β, οί. Βοιιοὶιο-ὶ..οοὶοι·οα, 997. 99 τριγωνικών Β.

τό Β. 95 πρότερον Μ. 96 Ζήτει τα; ναὶ. Β, στα. Μ. 96-30 ἐὰν - μετριώτερος οτα. Β.

96 γὰρ] όἐ Μ. 97 ἡμερινά Μ. σχηματιστικοῦ Μ. 30 τιοταρο (τῆς) ἐκπτ.

'31 συνοείσθω Β? γάρ οί έτ. τόποι αἰτίας Μ,γάρ εὶσι τό αἰτίας (οὶοοιιττι ὶιιο.)·Β.

10
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ἐπάγοντες καὶ καθαιρέσεις. άλλως τε ἐπιγνούς τόν κεκληρωμένον

τόπον τῆς τύχης σκόπει καὶ τὰ τούτου τετράγωνα καὶ τὰ λοιπά, όσα

ποτε ἐπὶ τῶν γενεθλιακῶν κέντρων. ἐφέξει γάρ αὐτός ό κλήρος δύναμιν

ώροσκόπου καὶ Ζωῆς, τό όἐ τούτου όέκατον μεσουρανήματος καὶ

όόξης, τό όἐ Ζ' όυτικού. τό σε ο' υπογείου· καὶ οἱ λοιποὶ σε τόποι τὴν

όὐναμιν τῶν ιβ' τοποθεσιῶν ἐφέξουσιν. ύφίστανται γάρ τινες μυστι

κῶς τόν μέν καθολικόν ώροσκόπον καὶ τὰ τούτου τετράγωνακοσμικά

κέντρα, τόν σε κλῆρον καὶ τὰ τούτου τετράγωνα γενεθλιαλογικά

κέντρα. ὅθεν καὶ ἐν τοῖς συντάγμασι προόηλούσι λέγοντες· ἐν όἐ

έτεροτρόποις σχήμασι τῶν κέντρων ή κλήρου τήν όυνα

στείαν λαχόντες *** καὶ ούτε μὴν όιὰ παντός τὰ τροπικά

ούτε τά στερεά ούτε τὰ όίσωμα τὴν αὐτὴν όύναμιν ἐφέξει·

όεῖ ούν καὶ τὰς μαρτυρίας τῶν άστέρων ή συμπαρουσίας

θεωρεῖν τάς πρός τόν κλῆρον, 'ίν' εἰ μεν ἀγαθοποιός ἐπὶ

τούτῳ έπείη ή καὶ τῷόε μαρτυρήση, προόηλωτικός ἀγαθῶν

καὶ όοτὴρ ύπαρχόντων γένηται· εἰ σε φθοροποιός, άποβο

λῆς ύπαρχόντων καὶ φθίσεως σώματος αἴτιος γενήσεται.

ΙΙ, 93. Περὶ ἀποόημίας ἐκ τῶν Ἑρμ ίππου.

Τὸν περὶ άποόημίας τόπον όύσληπτον όντα ούτε Μετόσιρις ούτε

ό γνώριμος βασιλεύς ἐν τοῖς ύπομνήμασιν ἑαυτῶν ἐξεῖπον, ή μόνον

εἰς τὸν τόπον τοῦτον τοῦτο είρήκασιν· είς τούς χρόνους εἴ τις

τῶν κακοποιῶν έχει φάσιν, ἐν ἀποόημίαις καὶ σκυλμοῖς

ποιήσει τὴν γένεσιν. ό ἐστιν ἀληθές· περαιτέρω όἐ τούτων οὐόἐν

άλλο είς τόν περί ξένης τόπον έχουσιν. ό όἐ θαυμασιώτατος ”Αβραμος

ἐν τοῖς βιβλίοις αὐτοῦ τούτου τοῦ τόπου όέόειχεν ὴμῖν ·1· άλληλοσατε (9)

καὶ αὐτός ίόία άλλα ἐξευρών τε καὶ οοκιμάσας ἐπὶ τῶν ἀποόηματικῶν

μάλιστα γενέσεων· α'ίτινες έχουσι θεωρήματα τάόε. τὰ φῶτα όύνοντα

>Άρης ή τόν κλῆρον τῆς τύχης ὁρῶν είς τό άπόκλιμα τοῦ μεσουρανή

ματος ή τὴν Σελήνην ή τούς πλείστους τῶν άστέρων είς τό ύπόγειον

ὴμισφαίριον ή (εἰ) ὁ τῆς τύχης κύριος εἰς τὸν περὶ ξένης κλῆρον ή

τόν τόπον εύρίσκοιτο ή καὶ όιάμετρος πρός αὐτούς ή καὶ αὐτὴ ή τύχη

πέση, όπου ό κλήρος ό περὶ άποόημίας, καὶ τῷ κλήρῳ όἐ νΑρης η

ἐπικείμενος ή τόν τόπον ὁρῶν άποόηματικὰς ποιεῖ γενέσεις· ὁμοίως

καὶ τὴν τύχην ή όαίμονα.

9 τόπον] πόσιμο τόν (σε. κλῆρον). καὶ τὰ λοιπά οτιι. Μ. 3 ποτέ 8] τε Μ. τῶν

οιιι. Μ. γενεθλιαλογικῶν 8. 6-3 μυστικῶν 8, κοσμικῶς Μ. 9 Νοοὶιερεο οι Ρε1ο

811'18, ι11.ορίτιοι·. ἐν όἐ| εί όἐ Μ, ή γάρ 8. 11 λαχόντος Μ,καταλαχόντες 8. τροπικά

εοιτιίτια1 Μ. 14 ἐπιθεωρεῖν τὰς τῶν κλήρων Μ. άγαθοποιοὶ 8? 15 μαρτυρήσει 8.

πρόόηλος καὶ άγ. Μ 8. 11) καὶ οιιι. 8. όωτὴρ 8. γίνηται 8. 17 ύπάρχων Μ.

90 ή] οϊ ΜΜΜ. 91 Μισο. Αοςνρίίοι·ιιιιι νοι·ὶ›α οεσο νίι1ετιίιιτ·. 95 πόσιμο τοῦτον τόν

τόπον ό. ὴμῖν· όηλώσω όἐ καί αιιὶ Μπι. 911 αὐτοῖόια 8. ροεσίε άποόημητικῶν

31.01. 33. 98 εσηι1ετιὶία ρ1ιιτίίατίο.ιτι οοι·ι·ιιρία. 39 ή) ή 8.
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ΙΙ, 34. Περί ἐλευθερικῶν καὶ ὸουλικῶν γενέσεων.

'Ενοιάφοροι ὶ›έ περὶ τὸ γένος καὶ ύποτακτικαὶ ή καὶ εύγενεῖς γενέ

σεις καταλαμβάνονται άπό τῶν τής γενέσεως φάσεων. ἐὰν γὰρ τὸ

Ζώὸιον τής φάσεως ή ό κύριος τοῦ Ζῳὸίου παραπέση ή ύπὸ κακο

ποιῶν κατοπτευθή, άγεννέστεροι γενήσονται ή καὶ ἐν ὸόΕη γενόμενοι

καὶ πίστει καθαιρεθήσονται· ἐὰν οι ἐπίκεντρος ή φάσις εύρεθή καὶ ὁ

κύριος ὑπό άγαθοποιῶν μαρτυρούμενος, εὐγενείς καὶ ἐνὅοιἔοι γενή

σονται. ἐὰν σε ό μεν τόπος ἐν χρηματιστικοῖς Ζῳὅίοις τύχη, ὁ οέ

κύριος παραπέση ή ὑπὸ κακοποιῶν κατοπτευθή, ἐλεύθεροι γεννηθέντες

ή καλῶς άχθέντες ἐναντιώμασι καὶ ύποταγαῖς καὶ ἐνὸείαις περιτραπή

σονται. ἐὰν οι ὁ μέν κύριος ἐν χρηματιστικοῖς Ζῳὅίοις εύρεθή, ό θέ

τόπος παραπέση, ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις κακοπαθήσαντες περὶ τὰς

ὺποταγὰς καὶ ** ἐνεχθέντες ἐΕ ύστέρου ἐλευθερίας καὶ προκοπῆς καὶ

γένους ἐντὸς γενόμενοι εύπορήσουσι καὶ οοΕασθήσονται, μάλιστα σε

κάν ἀγαθοποιοὶ προσνεύσωσιν. ἐὰν θέ καὶ ὁ τόπος καὶ ὁ κύριος παρα

πέση καὶ ἀμφότεροι ύπὸ κακοποιῶν κατοπτευθῶσιν, έκθετοι ή αίχιιά

λωτοι γενόμενοι ύποταγής πεῖραν λήψονται· ἐὰν τα τούτων όντων

ἀγαθοποιοὶ συμπροσγένωνται ή συνεπιμαρτυρήσωσι, μετά τοὺς τῶν

κακοποιῶν χρόνους τής ύποταγής άπολυθέντες ἐν περιουσία γενή

σονται. ἐὰν σε ο μέν τόπος ὑπὸ κακοποιῶν φρουρηθή, ό σε κύριος ὑπὸ

άγαθοποιῶν, ύποτακτικοὶ γεννηθέντες ἐλεύθεροι τραφήσονται ή εἰς

ὺποβολὴν καὶ τεκνοποιίαν χωρήσουσι· τοὐναντίον οι τοῦ μεν τόπου

ὑπὸ άγαθοποιῶν φρουρούμένου, τοῦ θέ οἰκοὸεσπότου ύπὸ κακοποιῶν,

ἐλεύθεροι γεννηθέντες είς οουλείαν άνατραφήσονται ή εἰς τὸ τέλειον

τής άκμής καταντήσαντες έαυτούς ἐκόότους ύποταγαῖς παραὸώσουσιν

ή ὸιὰ τροφής ένὸειαν ή πίστεως καὶ πράΞεως άφορμήν.

11, 35. Σχήματα Σελήνης ιαί πρὸς άποτελεσμάτων ουνάμεις.

'Εστι όὲ τής Σελήνης τὰ σχήματα κατά _μέν τὸν φυσικὸν λόγον Ζ',

καθώς ὸἐ καὶ ἐν έτέροις εύρομεν ια· πρῶτον μέν σύνοὸος, όεύτερον

άνατολή, είτα άποστάσα τοῦ 'Ηλίου μοίρας με' ποιεῖται φάσιν μηνοειὸή,

εἶτα έως σ' μοιρῶν οιχότομος, εἶτα έως ρλε' μοιρῶν ἀμφίκυρτος, εἶτα

έως. ρπ' μοιρῶν πανσέληνος, εἶτα άποστάσα τής πανσελήνου μοίρας

με' τουτέστιν έως (σ)κε' ποιεῖται τὴν οευτέραν ἀμφίκυρτον, εἶτα

έως σο' μοιρῶν τὴν οευτέραν οιχότομον, εἶτα έως τἔ' τὴν ούσιν. ἔστι

θέ αὐτῆς καὶ άλλο σχήμα ὅτε άρἔηται πρῶτον μειοῦσθαι.

θ πίσει 8. '7 ἐγγενεῖς 8. 13 ροεὶ καὶ ίπ 8 αίτευΐου? έχεται ν. ς. κακώς(11'ά1.).

17 γεννώμενοι 8. ίσιο. (ούτως) όντων. 35 μειούται 8.

10

15
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Τί σημαίνει έκάστη φάσις καὶ ποῖον έχει άποτέλεσμα.

ΎποτάΕομεν οέ καθως καὶ εἰς άποτελεσματογραφίαν λαμβάνεται τὰ

προκείμενα σχήματα καὶ τίνι θεῷ προσῆκεν. ή μέν ούν σύνοοος οηλοῖ

περὶ οόΞης καὶ ουνάμεως καὶ βασιλικῶν καὶ τυραννικῶν οιαθεμάτων

καὶ πάντων τῶν ταῖς πόλεσιν όινηκόντων οημοσίων πράΕεων καὶ περὶ

γονέων καὶ γάμων καὶ μυστηρίων καὶ τῶν καθολικῶν καὶ κοσμικῶν

πάντων· ὁμοίως καὶ ὁ κύριος τῆς συνόρου καὶ (τοῦ) πλάτους καὶ τοῦ

ορομήματος· ή ιτε άνατολὴ τῆς Σελήνης, δπερ καὶ φῶς λέγεται, καὶ ὁ

ταύτης κύριος εἰς τὸν περὶ Ζωής (καὶ) περὶ πράὶΞεως καὶ περὶ ύποστά

σεως μελλούσης καὶ βεβαιοῖ τὰς τῆς συνόὺου πράΕεις. καὶ καθάπερ

απο τῆς πρώτης όψεως τὰ μηνιαῖα θεωρεῖται καὶ κοσμικὰ κινήματα,

ούτως ο κύριος τοῦ φωτὸς τὰ καθολικά άποτελέσματα οείκνυσι.

συνεπισχύει τα καὶ Ἑρμῆς έως ο' Σελήνης. ή τα μηνοειὺὴς σύστασις

τὴν άνατροφὴν καὶ τὰ έλττιΖὁμενα έν βίῷ σημαίνει καὶ περὶ γυναικῶν

καὶ μητρὸς· έπισχύει έ›έ Ἑρμῆς έως η'. ή σε οιχότομος σύστασις περὶ

σίνους καὶ πάθους καὶ τῶν βιαίων συμβαινόντων, έτι θέ περὶ τέκνων

καὶ άΕίας καὶ τῶν μελλόντων άγαθῶν· συσχηματίΖεται σε )Αφροοίτη

έως γένηται ιβ'. ή εε ὰμφίκυρτος φάσις περὶ εὐοαιμονίας καὶ μελ

λούσης προκοπῆς καὶ ὰποὺημίας καὶ συμπαθείας συγγενῶν. συνο

μοιούται ὺέ 'Ήλιος έως γένηται ιο'. ή σε πανσέληνος περὶ οόΞης καὶ

ὰοοΞίας καὶ άποὶτημίας καὶ περὶ τῶν βιαίως γινομένων καὶ περὶ τῶν έξ

ὺττεροχῆς έκπιπτόντων καὶ έξ έλαχίστου αὐΕομένων καὶ περὶ συμπα

θειῶν καὶ παθῶν καὶ άντιπολιτειῶν καὶ γονέων συμπαθείας· έχει εε καὶ

τοῦ ουτικού Ζῷοίου χρῶμα· ο ιτε πρῶτος κύριος τῆς μειωσεως τοῦ

φωτος περὶ έλαττωσεως τῶν ύπαρχόντων καὶ ιμύΞεως πρακτικής καὶ

τῶν είς ταπείνωσιν έρχομένων καὶ περὶ αίφνιοίων πτωμάτων. ίσοου

ναμεῖ εε τη έπικαταούσει· "Αρης κύριος έως κα' Σελήνης. ή θέ

τίιμφίκυρτος ὺευτέρα σημαίνει περὶ Ξενιτειῶν καὶ πράΕεως μείΖονος καὶ

περὶ εὐόαιμονίας· ἰσοουναμεῖ οέ τῷ θεῷ· Ζεὺς κύριος, έως γένηται κε'

ή Σελήνη. η θέ ὶ›ευτέρα οιχότομος περὶ παλαιῶν πραγμάτων καὶ πολυ

χρονίων παθῶν καὶ περὶ τέκνων· ἰσοουναμεῖ γὰρ Κρόνος, έως

γένηται λ'. ο θέ τής μηνοειοούς κύριος σημαίνει περὶ θανάτου γυναικὸς

καὶ περὶ ὰιτραΕίας ή 15ιαρπαγῆς· ]· τουτέστιν ή ούσις περὶ οεσμῶν καὶ

συνοχῶν καὶ άποκρύφων πραγμάτων καὶ κατακρίσεως καὶ άτιμίας· καὶ

ή μεν τῆς Σελήνης τῶν σχημάτων τάἔις ούτως, τα μέντοι συγκρινό

μενα τοῖς ε' θεοῖς καὶ Ήλίω τ έν άοέτοις κέντροις.

8 1οτι. προσήκει. θ νοτὶιιιττι ι1εεερο νίι1εὶι.ιτ νεὶιιὶ χρηματίζει.

ταίας οι είε άοίαοορο ειι:οίρίετιάιιττι. ο θέ μ. σύστασιν 8.

19-90 συνομοιούνται 8. 94 ποτηρι: (τὸ) τοῦ (καὶ ειιερεοιιιττι).

Β. 97 τὴν 8. 98 πράΞεων 8. 31 απο 10ιί..18011Ι10%1.

63 ποτηρι: τελευταῖον νε1 Μαι. 36 νεὶιιί συνάρει τοῖς κ.

13 ί. ο. τεταρ

16 ροεείε βιαίως.

96 ταπεινωσῶν

89 μονοειδούς 8.
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Συντομωτέρας μεν ούν τὰς άποὸείίΞεις τῶν αὶρέσεων βουλόμενος

ἐκθέσθαι τας πολυλογίας παραιτησάμενος καὶ τὰς μυθώοεις γοητείας

αὐτὰ τὰ κεφάλαια προέταΞα τοῖς μάλιστα περὶ τὰ τοιαῦτα έσπουόακόσι

καὶ πολλαῖς άγωγαῖς ἐγκεχρονικόσι, όυναμένοις όἐ όιὰ τής ὶόίας

ἐπινοίας ίσα είσφέρειν. οίμαι γὰρ αὐτούς πείσειν οιὰ τῶν προγεγραμ

μένων καὶ τῶν μελλόντων λέγεσθαι ἀποτίθεσθαι μεν το όύσπιστον καὶ

εὐὸιάβολον τής ἐπιστήμης, άγνοιαν όέ καὶ λήρον κατά τῶν άντιπρασ

σόντων ψηφισαμένους κινόυνεύουσαν πρόγνωσιν άθάνατον άπο

όεῖξαι. ὅθεν οί φιλομαθεῖς ταῖς μέν άριθμητικαῖς καὶ ὸιόασκαλικαῖς

άγωγαῖς ίιι> έτέρων ἐγγυμνασθέντες το νῖκος τής ὸόἔης όιὰ τήσοε τής

συντάἔεως ἀποίσονται, καίπερ καὶ αὐτοὶ οὐκ ὰμύητοι όντες περὶ τὰς

τών κανόνων καὶ είσόὸων πήξεις· άς οὐκ ήβουλήθην προτάἔαι καὶ

όισσολογεῖν. εἰ όἐ καὶ όοκοῦμεν τα τών άρχαίων ὸόγματα συγγράφειν

καὶ έρμηνεύειν, κατά τούτο ἀρετῆς ἐπαινον άποισόμεθα παρὰ τών

ἐντυγχανόντων όιὰ το άσφαλές καὶ οίφθονον καὶ όιόασκαλικὸν τών

αὶρέσεων. έτεροι γάρ πολυλογίαις καὶ ποικίλαις μεθόὸοις χρησάμενοι

καὶ όό.ἔαντες έρμηνεύειν προσεπικατέστρεψαν καὶ τὴν προϋπάρχουσαν

τής προγνώσεως οόΕαν καὶ ρήσιν ἑλληνικὴν όιὰ τών λόγων άσκή

σαντες βάρβαρον γνώμην ἐνεὸείἔαντο. τούτους οι ύπολάβοι άν τις

Σειρήνων τρόπον έπιόεῖξαι, ‹;αὶὶ) τούς παραπλέοντας άπατηλή καὶ

κεκλασμένη φωνή όιὰ τής μουσικής τών όργάνων καὶ όλεθρίας ῷόής

προσκαλούμεναι παρὰ ταῖς ἐναλίαις πέτραις όιώλλυον. τὸ όμοιον ὸἐ

πάσχουσί τινες καὶ έπαθον οί ἐντυγχάνοντες ταῖς ἐκείνων αὶρέσεσιν·

οί κατ' αρχάς μέν τη τών λόγων φαντασία καὶ άγωγή θελχθέντες είς τε

άπειρον ύλην ἐμπεσόντες καὶ μὴ εύρόντες την έΞοὸον οὐ μόνον έν

βυθῷ ἀλλὰ καὶ ἐν λαβυρίνθῳ όιώλοντο· οί θέ καὶ ὸόΞαντες όιεκπεφευ

γέναι τὸν κίνόυνον τρυχηρά καὶ πολυμερίμνῳ βασάνῳ περιπεσόντες

ὰνιαρὸν τό τέλος έσχον. ἐὰν ούν τις >Οόυσσέως φρόνημα λαβών

παραπλεύση τούτους, καταλείπει σεμνὴν ἐν τῷ βίῳ τὴν ἐπιστήμην, ή

σύνοικος καὶ συνόμιλος γενόμενος ἀεὶ μεθί ἡόονής όιανύει τον χρόνον

ἐκκόψας τὰς κακοτρόπους τών άντιπρασσόντων γνώμαςμυστηρίων

ὸίκην. όθεν τούτους μέν ἐάσαντας είς τὴν τών προκειμένων καταντή

σομεν όόΞαν.

Ι

Ι

1 1'οτι. συντομωτέρως. 3 προσέταἱα 3. 4 αναχρονικόσι 5. 5 ρτο ίσα ι:οπι
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Οὐεττίου Οὐ‹ίιλεντος Ἀντιοχέως άνθολογιῶν βιβλίον-ο'.

α'. Περιόοων οιαιρέσειςτ

Καθηκόντως ούν καὶ οιοασκαλικῶς οίμαι τήν τῶν προκειμένων

ἐπίλυσιν ποιήσασθαι θοινημάτων (τον) παρὰ πολλοίς ἐΖητημένον καὶ

άποκεκρυμμένον τόπον όηλῶσομεν, ός ἐστι περὶ οιαιρέσεως χρόνων

ἐμπράκτων καὶ άπράκτων. όσαι μἐν ούν οιαιρέσεις οτα πείρας είσὶ

οεοοκιμασμέναι, ταύτας οεῖ νῦν ύποτά.ἔαι. ἔστι όἐ πρωτη περίοόος

προς τα τέταρτα τῶν ἐλαχίστων περιόόων· οίον Κρόνου τῶν ἐτῶν λ' το

τέταρτον Ζ' ήμισυ . .. ἐπιβάλλουσι Μ αὐτῷ κατ, έτος ήμέραι τα. “Αρεως

ἐτῶν τε' τὸ τέταρτον γ'μήνες θ', κατά οι το έτος ήμέραι μβ' ήμισυ.

Άφροοίτης ἐτῶν η' τὸ τέταρτον β' έτη, ἐνιαύσιαι τα ήμέραι κβ' ούο τρίτα.

'Ερμού ἐτῶν κ' το ]όἐ] τέταρτον ε' έτη, ἐνιαύσιαι με ήμέραι νς' ούο τρίτα.

Ήλίου ἐτῶν ιθ' το τέταρτον έτη 6' μήνες θέ, ήμέραι ιτε νγί ήμισυ τρίτον.

Σελήνης ἐτῶν κε' το τέταρτον ς' έτη μήνες γ', ἐνιαύσιαι Με ήμέραι.

ο' ήμισυ τρίτον. γίνονται ὁμοῦ [ε] έτη λβ' μήνες τρεῖς.

β'. Περὶ αφέσεως.

Τὴν άρχὴν τής αφέσεως ἐφέΞει τῶν μεν συνοοικῶν 6 μετά την

σύνοοον πρῶτος, εἴθ' έΞής καθως οιάκεινται· ἐπὶ ιτε τῶν πανσελήνων

' ὁ μετά τήν πανσέληνον πρῶτος καὶ ὁμοίως· οεῖ όἐ συγκρίνειν τον

90

30

αστέρα όπως ἐσχημάτισται καὶ ὑπὸ τίνων μαρτυρεῖται, τούς τε

λοιπούς τούς παραλαμβάνοντας πότερον ἐπίκεντροι ή άποκεκλικότες

άνατολικοὶ ή όυτικοί, τάς τε κατά πάρούον ἐπεμβάσεις καὶ τὰς συμπα

θείας ή ἐναντιότητας. μετα οἐ το συμπληρωθήναι έτη λβ' καὶ μήνας γ'

πάλιν τον ὶιεύτερον κύκλον απο τού τεταρτικού άφετικού όιστέρος

ποιητέον.

γ'. Περὶ ἐπιοιαιρέσεως ήμερῶν.

Περὶ ρε τής τῶν ήμερῶν όιαιρέσεως ούτως ποιεῖσθαι. ἐὰν γὰρ

Κρόνος άφέτης εύρεθή καθολικός, μερίζει έτη Ζ' ήμισυ. ἐπεὶ όἐ ἐκ

τούτων πάντας τούς αστέρας όεῖ λαμβάνειν, τον ἐπιμερισμὸν ούτως

ποιήσομεν. τὰς πε' ἡμέρας τού Κρόνου ἐπὶ τὰς ΖΙ ήμισυ πολυπλασιά

σαντες εύρήσομεν ἡμέρας χλΖ' ήμισυ· ταύτας πρῶτον Κρόνος έαυτῷ

θ 5ὶτιιοὶιιτα 1ιιτὶ;ιιιία; οίόμενοι Πε. 4- θεωρημάτων Πιτ. 4-5 ἐΖητημένων κ. απο

κεκρυμμένων τόπων ν. οοι·ι·. Με. 5 ός Πεκ] ὡς ν. 8 τέρατα ν. 9 εκοί‹Ιετιιτιί.

8ειὶιιι·τιὶ αίτιο 85 οί Ιονία ὶεττιροτα, οιιίιια αυτή ττιἰτιίττιί ειιτιί. ΧΙΙ, τριετία απο ΙΙΙ.

16 αιιατίο. ρει·ίοάοι·ι;ιττι οιιττιττιαττι είίὶοίιιτιὶ ειιιτιοι·ιιττι ΧΧΧΙΙ τιιετιειίιιττι ΙΙΙ; ι1ίετιιιτι

τιιιττιετιιει ιιτιίνετοιια αεί 865 1/9. Ιι`ἱτιτιίοιι5 ΙΙ, 98 οοειὶεττι Με μετρο! Μου. 94 τὸν]

το Μ.
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ἐπιμερίσει ἐκ τῶν ὶύίων ἐτῶν Ζ' ήμισυ, είθ' εξής έστω εύρῆσθαι τόν Δία·

ἐπεὶ ούν ὴμερῶν όεσπόΖει λό', ταύτας ἐπὶ τὰ Ζ' ήμισυ όιὰ τό άφέτην

είναι Κρόνον· γίνονται ὴμέραι σνε'· ταύτας Ζεύς ἐξει ἐκ τῶν τοῦ

Κρόνου. εἶτα εξής τόν τής Άφροόίτης παραλαμβάνειν· ἐπεὶ ούν

κυριεύει ὴμερῶν κβ' όύο τρίτων, ταύτας ἐπὶ τόν Ζ' ήμισυ πολυπλασιά

σωμεν· εύρήσομεν ρα· τοσαύτας Φ1λφροόίτη έξει ἐκ τῶν τοῦ Κρόνου.

καὶ ὁμοίως εκάστου άστέρος ἐὰν τὰς ημέρας ἐπὶ τόν Ζ' ήμισυ πολυ

πλασιάσωμεν, εύρήσομεν τὸν ἐπιμερισμόν. ἐὰν όέ πως ή Σελήνη

κυριεύση τής άφέσεως, τὰς εκάστου ὴμέρας ἐπὶ τόν έξ τέταρτον

πολυπλασιάσαντες εύρήσομεν· ιιύσαύτως όἐ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν.

Έκάστου άστέρος ὴμέρας εύρεῖν.

Αί όἐ εκάστου ὴμέραι εύρίσκονται τοιῷόε τρόπῳ. τὴν περίοόον

όιπλασιάσαντες καὶ τὴν ὴμίσειαν καὶ τὸ τρίτον ἐπιπροσθέντες εύρήσο

μεν. ἐπεὶ Κρόνου ή περίοόός ἐστιν ὴμερῶν λ', ταύτας ἐόίπλωσα καὶ

γεγόνασιν ξ'· καὶ τὸ ήμισυ τῶν λ' γίνονται ιε'· ταύτας προσέθηκα

ταῖς ξ· γίνονται σε'. καὶ πάλιν τό τρίτον τῶν λ' γίνεται ι'· ταύτας

ὁμοίως προσέθηκα τοῖς οε'· γίνονται πε'. ταύτας τὰς ὴμέρας Κρόνος

ἐξει. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν άστέρων.

ό'. Περὶ χρόνων όιαιρέσεως ἀπό κλήρου τύχης

καὶ όαίμονος.

Καὶ ταύτην σε όυναστικὴν ούσαν ί.ιποτάξω, τὴν ἀρχὴν τῆς ἀφέσεως

ποιησάμενος ἀπὸ κλήρου τύχης καὶ όαίμονος, οῖ σημαίνουσιν “1·ίλιόν

τε καὶ Σελήνην· κοσμικῶς γὰρ ή Σελήνη τύχη ύπάρχουσα καὶ σῶμα καὶ

πνεύμα περίγειος ούσα καὶ τὴν ἀπόρροιαν είς ὴμᾶς πέμπουσα τό

όμοιον άποτελεῖ, κυρία ούσα τού καθ' ὴμᾶς σώματος. ό όἐ 'Ήλιος

νοῦς καὶ όαίμων κοσμικῶς ύπάρχων όιὰ τῆς ἰόίας ἐνεργείας καὶ

φύσεως ἐρασμίου τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς όιεγείρων περὶ τὰς

ἐγχειρήσεις αἴτιος πράξεως καὶ κινήσεως καθίσταται. ἐπάν ούν σωμα

τικούς χρόνους Ζητῶμεν, οίον κλιμακτήρας ή άσθενείας ή αίμαγμούς,

πτώσεις σίνη πάθη καὶ όσα ποτε ἀνήκει τῷ σώματι περὶ ρώσεως

τέρψεως ὴόονής καλλονῆς ἐπαφροόισίας, άπό τοῦ κλήρου τῆς τύχης

όεῖ ἐκβάλλειν Ζῳόιακῶς καὶ οὐ άν καταλήξη ό χρόνος, λογισόμεθα τό

Ζῷόιον καὶ τοὺς ἐπόντας άστέρος ή μαρτυροῦντας, πῶς συσχηματί

Ζονται πρός τόν καθολικόν ή οὶκοόεσπότην τῶν άφετικῶν χρόνων καὶ

πότερον ἐπίκεντροι οἱ χρονοκράτορες τῶν κλήρων εἰσὶν ή έκκεντροι.

ἐὰν σε περὶ πράξεως ή όόξης Ζητῶμεν, τότε ἀπὸ τοῦ όαίμονος τὴν

9 τό] τόν ν. 4 σού. έστω ομοσ Γατα. 8.ι1ι1. θ ρο'] ρθ' ν α17 1/9. 99 9/3 = 170.

14 ροὶίιισ ἐτῶν λ'. 34 ι1είο ή ειιιί σετ. (χρονοκράτορα) ή. 35 χρονοκράτορες]

χρόνοι κατά ν.
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άφεσιν τῶν χρόνων ποιησόμεθα Ζῳόιακῶς καὶ κατά τοὺς ἐπόντας ή

μαρτυρούντας άγαθοποιούς ή κακοποιούς τὴν ὅιάκρισιν εύρήσομεν.

πολλάκις μέν ούν τοῦ κλήρου τής τύχης ή τοῦ κυρίου παραπεπτω

κότος ὁ κλήρος τοῦ ὅαίμονος καὶ τὰ σωματικὰ καὶ τὰ πρακτικά

μερίΖει. ὁμοίως καὶ ἡ τύχη άμφότερα μεριεῖ τοῦ κλήρου τοῦ ὅαίμονος

ή τοῦ κυρίου παραπεπτωκότος, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐπικρατήσεων καὶ

οίκοὅεσποτειῶν. ὅταν ιτε ό όαίμων καὶ ἡ τύχη έν ένὶ Ζῳὅίῳ εύρεθῶσι,

τὰ μέν σωματικὰ άπό τού αὐτοῦ Ζῳὅίου, τὰ ιτε πρακτικά άπό τού ἐπα

ναφερομένου ληφόμεθα· άλλως τε καὶ ἐπὶ τῶν συνοὸικῶν ή πανσελη

νιακῶν τή αὐτή άφέσει ·]· εύρεθήσεται, εἴγε εἰς έν Ζώοιον ὅ τε κλήρος καὶ

ὁ ὅαίμων έκπίπτει. άλλ' ἐπὶ τῶν τοιούτων τοὺς μέν σωματικοὺς χρό

νους ὅταν Ζητῶμεν, άπο τοῦ αὐτοῦ Ζῳὅίου τὴν άφεσιν ποιησόμεθα,

τοὺς ὅέ πρακτικοὺς ἀπὸ τού ἐπαναφερομένου τῷ κλήρῳ, καὶ μάλιστα

ἐπὶ νυκτερινῶν γενέσεων ή [ἐκ] τῶν ύπογείων τὴν σύνοὸον ἐσχηκότων,

'ίνα ἐκάστου κλήρου τὰ τετράγωνα ως κέντρα σχηματίση. κρείσσων

μέντοι ή συνοὸικὴ οίίρεσις τής πανσεληνιακής· ή μὲν γὰρ συνοὅικὴ ἐπὶ

τοῦ ώροσκόπου τούς κλήρους έχει, ή οέ πανσεληνιακὴ ἐπὶ τῆς όύσεως.

συμβαίνει οέ καὶ κατά τετράγωνον τῶν φώτων όντων τούς κλήρους

έαυτοῖς έναντιούσθαι· καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ εἴὸους τοὺς πρακτικούς τινες

χρόνους ἐκ τῶν άναφερομένων Ζῳὸίων μερίΖουσιν. ἐμοὶ όέ ού ὸοκεῖ

έτερος γὰρ τοῦ κλήρου τής τύχης εύρίσκεται καὶ έτερος τού οαίμονος,

ἐπὶ ιτε τῶν συνοὸικῶν καὶ πανσεληνιακῶν γενέσεων ό αὐτός· άλλως τε

ἐπὶ τῶν άρρενικών γενέσεων αἱ πλείους άφέσεις ἀπὸ τοῦ όαίμονος

εύρίσκονται, οιότι τὰς πράξεις όιὰ λόγου καὶ ὸόσεως καὶ λήψεως καὶ

πίστεων μεταχειρίΖονται· ἐπὶ ὸἐ τῶν θηλυκῶν άπό τοῦ κλήρου τής

τύχης οιὰ τὴν περὶ τὸ σῶμα άσχολίαν. συμβαίνει ὸέ καὶ τοὺς άνορας

σωματικὰς πράξεις τὰς οιά χειρῶν ἐπάγειν ή άθλήσεως καὶ σωματικής

κινήσεως καὶ τὰς γυναῖκας ὅιὰ άγορασμῶν καὶ πράσεων. ὸμοίως καὶ

ἐπὶ τῶν νηπίων γενέσεων άπο τοῦ κλήρου τής τύχης τὴν άφεσιν τῶν

χρόνων ὸέον ποιεῖσθαι, έως ἐπὶ τὸν έλεγχον τον τής άκμής ή τής

πράΞεως παραγένωνται. γεννηθεῖσι μὲν γὰρ αὐτοῖς συνέπεται καὶ τὰ

σωματικά εὐημερήματα, οίον εὐμορφία ἐπαφροὅισία μέγεθος άστειό

της εύρυθμία, ή καὶ ά εἴωθε άλλως συμβαίνειν, σίνη πάθη ἐκΖέματα

έκβιάσματα ἐΕανθήματα συγγενήματα σημεῖα τινὰ χαλάσματα· τὰ τα

πρακτικά καὶ όιανοητικὰ ἐξ ύστέρου γίνεται.

Έστω ἐπὶ ύποοείγματος τὸν κλήρον τής τύχης ή τού ὅαίμονος

πεπτωκέναι Κριῷ· καὶ ὁ μέν καθόλου οίκοὸεσπότης "Αρης, οἱ όἐ παρα

λαβόντες ὺπ' αὐτοῦ συγκρινέσθωσαν, οἰκείως ή άλλοτρίως συσχημα

τίΖονται. μερίΖει ούν αὐτὸς πρῶτος έτη ιε', ἐΞ ών έαυτῷ ἐπιμερίζει

10 ίοτε. Χρησόμεθα. 14 ροοείο καὶ ρι·ο ἐκ. τῷ ύπογείω ν. 96 άαχόλειαν να.

97 ἐπάγειν] απ ἔχειν? 98 κρίσεως Με απ1ε κινήσεως. 30 τον] το ν. 34 ίσια.

ἐκβράσματα. συγγενήματα 1“οτει. νί1ίτι παρεε·πιίίιιιε ίπςιοπίαι ; ροοείε συγγενή νοσή

ματα. 38 πετπρο απ' αὐτοῦ. ποπ ορια (εἰ: οίκείως.
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μήνας ιεί, εἶτα >Λφροόίτη ὁιὰ τον Ταῦρον μήνας η', έτἔής (Ερμή ὺιὰ

τοὺς Διὁύμους μήνας κ', εἶτα Σελήνη ὁιὰ τον Καρκίνον μήνας κε”, είτα

Ήλίω όιὰ τον Λέοντα μήνας ιθί, εἴθ' έ.ἔής Ἑρμή μήνας κ', εἶτα Άφρο

όίτη μήνας η', είτα 'Αρης ἑαυτῷ ὺιὰ τὸν Σκορπίον μήνας ιε”, είτα Διὶ

μήνας ιβί ὺιὰ τον Τοἔότην, εἶτα Κρόνιμ ὁιὰ τὸν Λίγόκερων έτη β'

μήνας γ', εἶτα τούς λοιπούς ια' είς συμπλήρωσιν τῶν τε' ἐτῶν ἐν τῷ

'Υὺροχόῷ. μετά τον νΛρη παραλήιρεται 'Λφροὺίτη τοὺς καθολικοὺς

χρόνους ἐπὶ έτη η' καὶ ὁμοίως έττιμερίσει έΕ αὐτῶν έκάστιμ Ζιροίω

καθῶς πρόκειται. είτα μετά τον τής Άφροὁίτης παραλήιμεται Ἑρμῆς

ὁιὰ τοὺς Διούμους έτη κ' καὶ ἐπιμερίσει έκάστιμ Ζιμοίω· εἴτα Σελήνη

έπὶ έτη κε', μεθ) ήν ό“Ηλιος ἐπὶ έτη ιθ'· καὶ έφ' όσον ή γένεσις χωρεῖ,

έφεἔής χρὴ οιόόναι. έπεὶ οὐν ό κύκλος τῶν ιβ' Ζωοίων συνάγει έτη ιζ'

μήνας Ζ', τον λοιπόν χρόνον ἐκ τοῦ όιαμέτρου μεριούμεν. οίον ἐπεὶ οί

Δίὺυμοι μερίζουσιν έτη κ', τής αφέσεως γενομένης έφεΞής καὶ συμ

πληρουμένων [καὶ] μηνῶν Ζ' ἐτῶν ιζ', τα λοιπά έτη β' καὶ μήνας ε' απο

Το.ἔότου μεριοῦμεν, αὐτῷ τῷ ΤοΕότη οιόόντες ένιαυτόν, εἶτα τῷ Αἰγό

κερω τον περίλοιπον χρόνον είς συμπλήρωσιν τῶν κ' ἐτῶν. ὁμοίως καὶ

άπο τοῦ Καρκίνου ή Λέοντος ή Παρθένου ή Λίγόκερω ή καὶ Ύὁροχόου

τήν άφεσιν ἐὰν εύρωμεν, μετά ιζ' έτη καὶ μήνας Ζ' χωρὶς έπαγομένων

ἐκ τῶν οιαμέτρων άρΕάμενοι τοὺς λοιπούς χρόνους μεριοῦμεν έφεξής.

Τινές μέν ούν τοὺς λοιπούς χρόνους μερίζουσιν ἐκ τῶν τριγιίινων,

ἐμοὶ ο' οὐ ὁοκεῖ φύσιν ἔχειν· άλλά καθάπερ ἐπὶ τοῦ κοσμικού τὰ

τέτταρα στοιχεῖα τήν προς άλληλα συμπάθειαν κέκτηται καὶ έκαστον

άπο ἑτέρου Ζωογονεῖται καὶ θάλπεται, τον αὐτὸν τρόπον καὶ έπὶ τής

ὁιαιρέσεως κατὰ τὴν ὰρμονίαν τῶν Ζιμὁίων τὰς παραοόσεις ποιεῖσθαι.

οίον έπεὶ το πῦρ καὶ ὁ άήρ άνωφερή ὺπάρχοντα αλλήλοις τήν ἐπιμιἔίαν

ποιούνται καὶ κατόιΞηρον ύπάρχον το πύρ ὑπὸ τής τῶν άέρων εὐκρα

σίας τρέφεται καὶ αὐτό όή το πύρ οὐκ έα τὸν αέρα εἰς κρυμωρη

καὶ Ζοφωοη φύσιν χωρήσαι αλλά έκθερμον εὐκρασίαν απεργάΖεται,

εὐλόγως άρα καὶ ὁ Λέων πυρῶόης ύπάρχων μετὰ τον κύκλον παρα

σωσει τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τῷ τήν συμπάθειαν έχοντι Ύὁροχόω, ό

έστιν άήρ, καὶ πάλιν Ύὁροχόος τῷ Λέοντι. ὁμοίως ὁέ καὶ ή γή κατάἔη

ρος ούσα καὶ ὑπό τής ύγράς οὐσίας τρεφομένη Ζωογονεῖ τα πάντα,

καὶ αὐτὸ ὁέ το ύὁωρ ὁιαβασταΖόμενον ἐκ τῆς γής καὶ έέ αὐτῆς γεννώ

μενον τήν συμπάθειαν φυλάσσει· εὐλόγως άρα καὶ ὁ Καρκίνος κάθυ- τ

γρος ὺπάρχων καὶ ὁ Αἰγόκερως γεῶόης άλλήλοις τὴν άντιπαρόιοοσιν

1 αιιοά Ατίεὶεπι οιτοἱρίὶ 'Ματια, οιιίιιε ιὶοτιτίτια «τα νέα”. 5 ιβ'] ιε' ν. 6 Βαμπ

ιτιιε σαι ΧΧΧ φόρεσε, ηιιοει εἰ ωμή οΜι·ιτάίπιιιο, τιιιί ιτιὶίο ποπ ασπρα" τιιιί. ία ν. 6

η' ρτο ια' τεροτιοτιτ1ι.ιτπ σει. τούς λοιπούς σε. οὶι1οπι Βιιιιιττιο. 10 τούς] τὰς ν.

19 πισιτειεσ αιιοε πτωτική είπειτὶει είμαι (είεΠειτιιπι άοπιὶτιὶιιπι ὶεπεπὶἰιιπι τειὶὶοπο

11ει1›11α) αυτή 914- 17 παπί 10 πιοπεεε. ἐπὶ Χ'. 15 μήνας] μήνες τ. 19 μετά τα Η.

99 ροεείε κοσμ. (συστήματος) πια κόσμου. 98 τέταρτα ν. 96 έττὶ ν. 99 έκ θερ

μῶν Με. :31 ίσια. ός. 39 ὰερι1.ιὁης ειμαι Ασιαιτίιτει: Μακίιιτ., ρ. 106, 111.
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ποιήσονται καὶ ἡ Παρθένος γεώὸης ύπάρχουσα τοῖς ὶὶχθύσι· καὶ τὰ

λοιπά Ζώὸια τὴν αὐτὴν ὸύναμιν ἐφέιἔει πρὸς τὰ οιάμετρα. ούτως καὶ ἡ

ἀκολουθία τής όιαιρέσεως Ζῳόιακῶς ἐστοιχειογράφηται. οίον ό Κριὸς

πυρώὸης, ό Ταύρος γεώὸης, οί Δίὸυμοι ἀερώοεις, ό Καρκίνος ύόατώ

όης, καὶ τὰ τούτων τρίγωνα ὁμοίως. ἐὰν ούν ἐν τοῖς τριγώνοις τούς

συνοέσμους λύωμεν, εύρήσομεν μίαν φύσιν τοῦ τε παραόιόόντος καὶ

τοῦ παραλαμβάνοντος Ζῳόίου καὶ οὐόεμία τις σύγκρασις εύρεθήσεται,

ἀλλά πλεονεκτούμενα ύπ' αὐτῶν τὰ στοιχεῖα. άλλως τε τον ”ὶ·ὶλιον

εύρίσκομεν άπό Κριοῦ τὴν αρχήν ποιούμενον τής τροπής καὶ τῆς

ίσημερίας καὶ κατὰ τὸ ἡμικύκλιον το μέγεθος τής ἡμέρας ἐπαύέοντα,

έν όε τῷ ὸιαμέτρῳ Ζυγῷ τὸν σύνὸεσμον λύοντα καὶ είς τὸ μειωτικὸν

χωρούντα. ἐπεὶ όέ καὶ Καρκίνος αύξητικὸν σχήμα ἡμέρας ἐπέχει, τοῦτο

έν Αίγόκερῳ γενόμενος τὴν νύκτα παρέχει ἐν τῷ ὸιαμέτρῳ τὴν μετα

βολὴν ποιούμενος. ὁμοίως καὶ ἡ Σελήνη τὴν σύνοὸον ποιησαμένη καὶ

πληρώσασα τὸν κύκλι›ν ἐν τῷ όιαμέτρῳ τον σύνὸεσμον λύει. όιο

μάλλον έόοἰε τη προκειμένη άγωγή χρήσασθαι είς τὴν τών συνόέσμων

λύσιν.

(ε.) Περὶ τής τών συνόέσμων λύσεως καὶ άντιπαραὸόσεως

τών ἀστέρων.

Μ τα τῶν συνοέσμων λύσεις έν όιαφόροις γενήσονται όιὰ τὰς τών

όιστέρων φύσεις. “Ηλιος μέν ούν καὶ Σελήνη Κρόνῳ π;ιραὸιὸόντες

έναντιωμάτων καὶ φόβων είσὶ όηλωτικοί, ἐπαγόντες έχθροις μειΖόνων

καὶ ὰπειλὰς μυστικών καὶ παλαιών πραγμάτων ένεκα, άνασκευὰς

κρίσεις τε καὶ άντικαταστάσεις καί ύπόπτους βίους καὶ άΞίας καθαιρέ

σεις σωματικάς τε όχλήσεις καὶ κινόύνους ή ναυάγια αίφνιόίους τε

καταπτώσεις καὶ αἰτίας πλείστας, ἐκτὸς εἰ μὴ άγαθοποιοὶ ἐπόντες ή

μαρτυρούντες τῶν αίτίων τὰς έκβάσεις άμαυρώσουσιν. Ἑρμῆς σε ἀπὸ

Παρθένου ή Διόύμων Διὶ μεταπαραὸιόούς τον χρόνον μεταβολὴν

πραγμάτων άποτελεῖ καὶ καινοποιίας πράΕεων· καὶ ἐὰν ἐπὶ γενέσεως οί

τόποι κακωθώσιν ή καὶ αὐτὸς Ἑρμῆς, τού καθολικού χρόνου ἐναντίου

γενομένου, ή τού συνὸέσμου λύσις τὴν μεταβολὴν ἐπὶ το κρεῖσσον

έιἔει καὶ πράξεων ὸηλωτικὴ γενήσεται. ἐὰν όἐ οί τόποι ύπὸ άγαθοποιών

φρουρούμενοι άγαθόν τον χρόνον άποτελῶσι, μετά (τὸν) κύκλον ή

τού συνὸέσμου λύσις ἐπιτάραχος καὶ ἐπιἰήμιος γενήσεται. Κρόνος τα

άπο Αιγόκερω καὶ Ύόροχόου λύων σύνὸεσμον είς Λέοντα καὶ Καρκίνον

πρακτικόν τὸν χρόνον όηλοῖ· τα γάρ ἐκ σκότους είς φώς όίγει καὶ τοῖς

1 ὶχθὐοις Μ. 4 ροεί πυρώόης ἐὰν ούν ἐντὸς Με στα. ΜΙ). ό ἐν τοῖς] ἐντὸς Μ

0 τοῦ τε] τούτο Μ. 8 ποταμό ύφ' αὐτῶν. 9 τροπής ΜΒ] αρχής Με. 10 ίσημερίας

τιοι.ιι οι:τίριαιιι (ας οετιαιιι); ὶιτιοσ αἱ έσται ειμαι, πάτε ὶοοιτὶα8 θυί. Μειὶοτια. 19 μούσα

Καρκίνῳ ί. ο. 8οὶ ίιι Οιιτιοι·ο ιι0ετίὶι18. αειιιρε ςόιά) τούτο. 13 νύκτα] Μετιετία

σώματα Μ. τιετιιοτιιίο. ροτειρίσαα, είταοὶ.ατα ὶιτὶ.οὶετειὶιίὶὶε. 33 ὰποτελούσι Μ.
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θυναστικοῖς Ζῳθίοις τὴν θιαίρεσιν τῶν χρόνων παραθιθούς ἐνεργέστε

ρος καθίσταται κατὰ τὴν ύπόστασιν τής γενέσεως τάς τε θόΕας καὶ τὰς

ιἰιφελείας παρέχει κατά τούς ἐπόντας αστέρας.

(ς.) Πόσα έτη μερίΖει έκαστον Ζιίιθιον· καὶ τέλεια

έτη τῶν αστέρων.

ΜερίΖει θέ ο μεν Ύθροχόος έτη λ', ό Αἰγόκερως κΖ', ἐπεὶ ό 'Ήλιος

θεσπόζει τελείων ἐτῶν ρκ', ι1ιν τὸ ήμισυ Ε" έκ τούτων τὴν ήμίσειαν τῷ

κατά θιαμέτρον Ύθροχόῳ ἐπιμερίσει, ά έστιν έτη λ'. ή θέ Σελήνη

θεσπόζει τελείων ἐτῶν ρη', ῶν το ήμισυ νθ'· τούτων τὴν ήμίσειαν τῷ

κατά θιάμετρον Αίγόκερῳ έπιμερίΖει, ά ἐστιν έτη κΖ'. τῶν ούν θύο

Ζῳθίων συνάγεται έτη νέ', ά έστιν τέλεια Αίγόκερω. καὶ οἱ λοιποί θε

άστέρες τον τέλειον ἐπιμερισμὸν τῶν ἐτῶν έξ 'Ηλίου καὶ Σελήνης

έσχον. τῷ μἐν γὰρ Διὶ συναιρετιστή όντι καὶ τριγώνου συμπάθειαν

κεκτημένῳ θιὰ τὸν ΤοΕότην ὁ 'Ήλιος τὴν ήμίσειαν τῶν ρκ' ἐτῶν

ἐμέρισε καὶ τὰ ἐλάχιστα έτη ιθ'· γίνονται ρθ'. ιὶυσαύτως θέ καὶ ή

Σελήνη θιὰ τὴν άγαθοποιίαν καὶ τριγώνου κοσμικὴν συμπόιθειαν τὴν

είς τούς 'ὶχθύας Διὶ όιπεμέρισε τὴν ήμίσειαν τῶν ρη' ἐτῶν νθ' καὶ τὰς

έλαχίστας κε· γίνονται ρθ'. τῷ θέ 'Αρει τής αὐτῆς αἱρέσεως όντι ή

Σελήνη όιπεμέρισε τα νθ'· ό θέ 'Ήλιος θιὰ τὴν ιίιντίμιμον πυρώθη

ούσίαν καὶ φθοροποιὸν τρόπον τον ἐπιμερισμὸν ἡρνήσατο, όιντιπαρε

χώρησε θέ τῷ κατά θιαθοχὴν τού τριγώνου θεσπότηέΔιὶ ά ἐστιν έτη

ἐλάχιστα ἐπιμερίσαι ιβ'· γίνονται Ες'. ὁμοίως θε καὶ τη 'Αφροθίτη θι‹ὶι

τὴν συμπάθειαν τού τριγώνου καὶ νυκτερινὴν αίρεσιν ή Σελήνη έπεμέ

ρισεν τα νθ' καὶ ὁ Κρόνος θιὰ τὴν ἐναντίαν τού ύῳῶματος στάσιν

τουτέστι τὸν Ζυγὸν έτη λ'· γίνονται πθ'. ὁ θέ 'Ερμής θιὰ την προς

Κρόνον συνοικοθεσποτἱαν έλαβεν παρ' αὐτοῦ τα τέλεια έτη νδ καὶ

παρὰ τού 'Ηλίου τα ἐλάχιστα ιθ'· γίνονται ος'.

(Ζ'.) Περὶ χρόνων θιαιρέσεων ἐπὶ κλήρου τύχης καὶ θαίμονος

καὶ ἐπεμβάσεως αστέρων καὶ οἰκοθεσποτῶν καὶ συνόθου

καὶ πανσελήνου μεθ' ύποθείγματος καὶ οίντιπαραθόσεως.

Τούτων ούτως ἐχόντων σκοπεῖν θεήσει ἐπὶ τῆς θιαιρέσεως τόν τε

παραθιθόντα καὶ παραλαμβάνοντα πότερον ἐπίκεντροι ή άποκεκλι

κότες, όμογνωμονούντες ή άλλότριοι τυγχάνουσιν. ἐάν γὰρ Ζῳθιακῶς

7-8 τῶν κ. θ. ύθροχόων ν αίτιττιοίτιιο οτί Ι.οοτιί, Βοὶίο όοτιιιιί. 11 αίγοκέρου ν.

13 συναναιρετιστή ν. τριγώνοις ν ιιί νία. 5 ηςίίίτιτίυε Ιονίο οί θεο Βοὶἱει ι1οττιιιει

οίιιοιὶοττι αυτή ίτίςοιιί. 16 τριγώνου ιιίι·ιιιτι ὶτιιὶιοαί Μ ατι τριγωνικὴν νοὶ οίτιι. ίτιοει·

ίιιττι. 19 ατϊμϊμον λ'. πυρώθη Ποιοί λ'. 90 τόπον λ'. 99 ροεί ἐλάχιστα αίμα

αιι:ιοεὶιιιτι οριιὶίἰ οκρὶοτιιὶί οιιιιετι Μ. τιοιττρο ἐπιμερίσας. νβ' ιιί νὶιὶ. Μ. 94 οί νοημα

τιοτι ίτι Ατίοίο, αει! ίτι Ρίεοίὶ›υει οταὶίτιίιιι·. 9θ έλαβον λ'. Μοτο. οί 5.ιί. ίτι οοιὶοττι

ίι·ίροτιο ι·οςιιιιτιί. 99-30 συνι59 οί πανσελήν Υ.
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μἐν ή όιαίρεσις ἀπό ἐπικέντρων τόπων είς ἐπικέντρους παραγένηται,

ὁμοίως σε καὶ οἱ τούτων οίκοόεσπόται ἐπίκεντροι τύχωσιν ύπό άγαθο

ποιῶν μαρτυρούμενοι καὶ οἰκείας αἱρέσεως, άγαθὴν τὴν χρονοκρατο

ρίαν ἀποτελοῦσι καὶ ἐπίσημον. ἐὰν σε οί μἐν τόποι ἐπίκεντροι, οἱ τα

κύριοι άποκεκλικότες ή ύπό κακοποιῶν μαρτυρούμενοι, ἀνώμαλον τόν

χρόνον καὶ ἐπιτάραχον όηλούσιν. ἐὰν σε τά πάντα σχήματα ἐν ἀποκλί

μασιν εύρεθιη, κάκιστος ό χρόνος καὶ αἰτίας καὶ Ζημίας ἐπάγων·

γίνεται όἐ κατά τούσόε τούς χρόνους ἐν ξενιτείαις καὶ πράξεων μετα

βολαῖς, καὶ ἐὰν μεν ἀγαθοποιοὶ τύχωσιν ή ύπό ἀγαθοποιῶν μαρτυρού

μενοι, ἐπὶ ξένης πραγμάτων κατόρθωσιν ποιησάμενοι ἐπωφελῶς

όιάξουσιν. ἐὰν όἐ κακοποιοί, καὶ ἐπὶ ξένης ταραχαῖς καὶ Ζημίαις περι

τραπήσονται ή καὶ άπό ξένων καὶ όούλων προόοθήσονται· ὅθεν τα

άποκλίματα ξένης σημαντικά. ἐὰν όέ πως ἐπίκεντροι εύρεθῶσιν ή

ἰόιοτοποῦντες, κατοχὰς σημαίνουσιν είς τινας τόπους ή ἐπιμονάς.

Ἑρμῆς μεν ούν καὶ Άφροόίτη ούτε μακράς ούτε πολυχρονίους τὰς

ἀποόημίας παρέχουσιν, ἐπεὶ ού πολύ άφίστανται τοῦ Ήλίου· Κρόνος

όἐ καὶ Άρης καὶ Σελήνη ύπερορίους καὶ ἐπικινόύνους ἐπί τε γῆς καὶ

θαλάσσης καὶ ἐν πλάναις ή βαρβάροις τόποις γινομένους. 'Ήλιος σε

ἐπιόόξους καὶ ἐντίμους καὶ εὐσυστάτους· Ζεύς όἐ έπωφελεῖς καὶ

πολυφίλους καὶ ὴόέως όιάγοντας ἐπὶ τῆς ξένης.

Ἐὰν ούν χρόνους σωματικούς τις ἐν ἐκκέντρῳ κατάγη Ζῳόίιιι ὴ καὶ

ὁ κύριος έκκεντρος τύχη ὑπό κακοποιῶν μαρτυρούμενος, ἐν άσθενεία

γενήσεται καὶ αὶμαγμοῖς ή κινόύνοις. ἐὰν όέ τις κατὰ τὸν όαίμονα τούς

χρόνους κατάγη ἐν ἐκκέντρῳ Ζῳόίυμ καὶ κακοποιός ἐπῆ ή καὶ τῷ οίκο

όεσπότη τού Ζῳόίου μαρτυρήση, άπρακτήσει καὶ ἐν όυστυχίαις όιάξει

καὶ άκαταστατήσει τη ψυχή κακωτικῶς όιάγων περί τε τὰς πράξεις καὶ

τὰς ἐπιβολάς· καὶ ἐὰν μεν ἐν πυρώόει Ζῳόίῳ εύρεθη κατάγων τόν

χρόνον κακοποιῶν ἐττόντων ή μαρτυρούντων, έκλυσιν ψυχής μεγίστην

έξει καὶ παρά προαίρεσίν τινα όιαπράξεται ἀστατῶν τη γνώμη· ἐὰν όἐ

ἐν ἀερώόει καί η κεκακωμένον τό Ζῷόιον ή ὁ κύριος, μετεώρως καὶ

ἐπιλύπως οιάξει καὶ ἄλλα όιαπρασσόμενος έτερα προσόοκήσει· ἐὰν όἐ

ἐν γεώύει Ζῳόίῳ, τά μἐν προσπίπτοντα γενναίως οἴσει, όιὰ όἐ τῆς

ἰόίας έγκρατείας τῶν πλείστων περιέσται ἐννοηματικῶς· εάν όἐ έν

ύόατώόει Ζῳόίῳ, εὐπαρηγόρητον τὴν ψυχὴν κεκτημένος καὶ ἐν τισιν

ἀνωμαλίσας πολλῶν πραγμάτων κατόρθωσιν ποιήσει καὶ περὶ τὰς

έγχειρήσεις εὐεπήβολος έστω. πάντοτε μεν ούν ἰόικῶς αἱ πράξεις

καταλαμβάνονται έκ τε τοῦ όαίμονος καὶ οίκοόεσπότου· είσὶ γάρ τινες

σωματικὰς μἐν πράξεις έχοντες, οίον όιά χειρῶν ἐργαΖόμενοι, καὶ

σωματικὰς κακοπαθείας ἀχθίσεως ή γυμνασίας· έτεροι όἐ άπό λόγου

καὶ ἐπιστήμης καὶ ψυχῆς ἐνεργείας. όπου όἐ άν πλείους άστέρες

προσνεύσωσιν ήτοι τῷ κλήρῳ ή τῷ όαίμονι, ἐκεῖθεν τό πρακτικόν

8 ξενιτίαις ν.

αυτό.

18 γἐνομένους λ'. οοι·τ·. ΜΗΝ. 30 μετἐωρος 17~·~

όιχθέσεως Υ, οοτι·. Η.

(101.). λ', ?ΑΚΕ Η.

39 ιιοττιρε αίτια)
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ὁηλωθήσεται. συνεπικρίνετν ούν όεῖ τας πράὶ.Ξεις καὶ τὴν καθολικήν

ύττόστασιν, ήτοι ένὁοἔος ή μετρία ἡ γένεσιςή καὶ εὐόαίμων ή πεντχρα

ή έπίὁικος ή ανώμαλος, 'ίνα ἐν τοῖς έπιμερισμοῖς καὶ τα αποτελέσματα

προφανή γένηται. οἱ μέν οὐν τας πράξεις αποτελούντες ὁ τής ”Αρεος

καὶ τῆς >Αφροόίτης καὶ τοῦ 'Ερμού, ὁ ὁέ τοῦ Κρόνου έπιτηὁεύματα καὶ 5

όσα ποτέ έτι, ὺγρῶν ή κακοπαθείας καὶ κληρουχίας γίνεται. ταπεινοὶ

μέν ούν καὶ άὁο.Εοι καταλαμβάνονται έκ τε Κρόνου καὶ ”Αρεος Διός

απόντος, ένὁοίΞοι όέ καὶ εὐποροι έκ τε (Ηλίου καὶ Σελήνης συμπαρόν

των τῶν άγαθοποιῶν ή συνεπιμαρτυρούντων. έαν ούν ἡ όιαίρεσις από

τοῦ ὁαίμονος είς τό μεσουράνημα τοῦ κλήρου τής τύχης έλθη ή είς 10

αὐτόν τόν κλήρον τού κυρίου συμπαρόντος καὶ ύπό αγαθοποιού μαρ

τυρουμένου ή καὶ ιΗλίου ή καὶ Σελήνης, έπὶ λαμπράς μέν ούσης τής

ύποστάσεως ὁ γεννώμενος έν ήγεμονίαις καὶ μεγάλαις όόΕαις γενή

σεται επίσημός τε καὶ αρχικός καὶ προφανὴς κατ έκείνους τοὺς

χρόνους καὶ ὑπό πολλῶν μακαριΖόμενος όια τὴν περὶ αὐτόν εὐόαιμο- 15

νίαν. καὶ έπί τοῦ ώροσκόπου όὲ καὶ έπὶ τοῦ μεσουρανήματος καὶ έπὶ

τών λοιπῶν κέντρων ἡ ὁιαίρεσις γενομένη όό.ἔας άποτελεῖ, οὐχ ὁμοίως

όέ· ένεργέστεροι γαρ οἱ τῶν κλήρων τετράγωνοι τόποι. έαν όέ τούτων

ούτως όντων μετρία ή ύπόστασις εύρεθή, έσται έν πράιΞεσιν ή ωφε

λείαις καὶ μείΖοσι φίλοις καὶ όωρεάς καὶ τιμής καταΕιωθήσεται καὶ 20

εὐημερήσει καὶ προκύψει περὶ την τής άσχολίας ενέργειαν, καὶ έαν

μάλιστα άγαθοποιοὶ έπῶσιν ή μαρτυρῶσιν· εἰ όέ κακοποιοί, τα μέν τών

τόπων γενήσεται καθώς πρόκειται προφανή, ένεκα όέ τής τῶν κακο

ποιών μαρτυρίας ένανττώμασι καὶ Ζημίαις περιτραπήσονται καὶ απαρά

μονον τὴν τής άγαθοποιίας αφορμήν ύπομένοντες. ώσπερ όέ έκαστος 25

τών άστέρων έπὶ τοῦ κύκλου Ζῳότακῶς έστοιχειογράφηται κατά τοὺς

οίκους, τό ὅμοιον καὶ έπὶ γενέσεως σχηματισάμενος συμπαθὴς πρός

έτερον γενήσεται.

τη.) Ύπόόειγμα άναγκαῖον.

Έστω έπὶ ύποὁείγματος γένεσις ούτω έχουσα. “Ηλιας Άφροόίτη 80

Καρκίνῳ, Σελήνη ώροσκόπος 'ίχθύστν, «Κρόνος › πανσέληνος ΤοΞότη,

Ζεύς - Αίγόκερῳ .-,”Αρης Σκορπίῳ, 'Ερμής ^έοντι, ὁ κλήρος τής τύχης

Μόνα, ὁ Δαίμων Σκορπίῳ· Ζητώ όέ έτος ο'. άπέλυσα τοὺς μεν σωμα

τικοὺς χρόνους από Λέοντος, ὁούς αὐτῷ πρώτῳ Λέοντι έτη ιθ'· εἶτα

Παρθένῳ έτη ή, είτα Ζυγῷ έτη η', εἶτα Σκορπίῳ έτη ιε'· γίνεται 85

έτη .ἔβ'. έν τούτοις πολλοὺς μεν κλιμακτήρας έσχε καὶ από ύψους

πτώσεις καὶ μελών θραύσεις. καὶ έιΞής τα λοιπά έτη η' από Τοἔότου

4 γενήσεται ν. 5 ίσια. [καὶ] όσα. 19 Με έπί (αίαί ί'ιτίί έπόντων). 18-14 γενή

σονται λ'. 90 ροειετίε φιλίαις ατα φίλοις -. χρήσεται.» ναὶ ειίτα. 91 εύημερῖσειλί.

τοτε. παρα τὴν. ασχολείας τι. 94 Ζητιίας τι. 99 ύποόείγματος ν. 81 ροεί

ατακα-τι είγγαιιια ί( π τα νία. (: πανσέληνος 9), ίτο.αεροαιιιί.
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έπικειμένου Κρόνου παρ, αίρεσιν· έν τούτοις καὶ ναυάγια καὶ σωματι

κὰς ὸχλήσεις ύπέμεινεν. τὴν σε αἰτίαν τοῦ πάθους άπο τού Ζωοίου

ένθα εύρίσκεται ό κύριος τού κλήρου ὁιοὁεύων λαμβάνομεν· οίον ὁ

κλήρος Λέοντι, ὁ κύριος τοῦ Λέοντος 'Ήλιος εύρέθη ἐν τῷ Καρκίνω·

σημαίνει ὁέ ὁ Καρκίνος στήθος καὶ στόμαχον~ τήν αἰτίαν ούν τού

πάθους λέγομεν γεγενήσθαι άπο τού Καρκίνου. τοὺς έπιμερισμούς γάρ

λαμβάνει τῶν ἐτῶν καὶ άνὰ τΕ' ήμέρας ποιεῖ~ τὰς γὰρ ε' ό' κατ, ἴόιον

ιμηφίΖων προστιθεῖ τοῖς έτεσι. έὁωκεν ούν τῷ ΤοΕότη ἐνιαυτόν·

γίνονται έτη β' μήνας γ” Ύόροχόιμ έτη β' μήνας ς',· 'ίχθύσιν ένιαυτόν·

είτα Κριῷ τα λοιπά είς συμπλήρωσιν τῶν θ' ἐτῶν. 'Άρης ούν τῶν σωμα

τικῶν χρόνων κυριεύσας άπο ΤοΕότου παραλαβων Κρόνου ἐπικειμένου

τῷ ΤοΞότη τέλος έπήγαγεν· έτελεύτα ὺέ προσινωθεὶς στόμαχον καὶ

βηχὁς προπειραθείς·ήν γὰρ καὶ ὁ θανατικὸς τόπος 'ὶχθύες Σελήνης ἐπι

κειμένης καὶ Κρόνου καθυπερτερούντος, ἐἔ ού ή ὁυναστεία. άλλως τε

καὶ αὐτός ὁ κύριος τής πανσελήνου Κρόνος όιπόστροφος γενόμενος τὸ

είὁος τής βιαιοθανασίας ἐπήγαγε. το σε οίνος τού στομάχου καὶ βηχός,

έπεὶ ὁ κύριος τού κλήρου 'Ήλιος έν Καρκίνιμ εύρέθη· ὁ ὺέ Καρκίνος

στήθος καὶ στόμαχον ὶ›ηλοῖ. τοὺς σε πρακτικούς χρόνους έποιησάμην

από Σκορπίου αὐτῷ τῷ ”Λρει όοὺς έτη ιεί, εἶτα ΤοΞότη ιβ' ἐπικειμένου

Κρόνου· έως ἐτῶν κΖ' άνωμαλος άλήτης γέγονεν. ὑπό ὁέ ἐπιτρόπων

ίκανὸς βίος αὐτοῦ ὰνηλῶθη· ήν γὰρ καὶ ὁ περιποιητικὸς Διὁύμοις καὶ

ούὺεὶς τῶν άγαθοποιῶν ἐπεθειίιρησε, μόνος σε Κρόνος ήναντιωθη. εἶτα

έἔής Αἰγόκερως παρέλαβεν έπί έτη κΖ', Διός έπικειμένου καὶ άγαθοὁαι

μονούντος, άκρονύκτου ὁε ύπο 'Ηλίου καὶ 'Λφροὁίτης θεωρουμένου,

καὶ όλην μέν την χρονογραφίαν έμπρακτον κατήγαγε καὶ οημοσίας καὶ

βασιλικὰς πράἔεις ἐπιστεύθη καὶ γέγονεν ήγεμόνων καὶ βασιλέων

φίλος καὶ ἐκτήσατο πολλά ὁμολογουμένως· ἐναντιῶματα σε καὶ άνω

μαλίας κατά καιρον ὺπομένων κατά τὰς τῶν κακοποιῶν παραλήιμεις

ή ἐπιμαρτυρίας, άπαράμονον σε τὴν κτήσιν οτα τὸ ὰφαιρετικὸν εύρή

σθαι τον Δία καὶ ίοίιμ ταπεινῶιιατι. μετά ὁἐ τόν Λίγόκερω παραλαβόν

τος τους χρόνους Ύὁροχόου “Λρεος καὶ 'Ερμού μαρτυρούντος τῶν

ὰγαθοποιῶν άποστρόφων όντων αὐτός μέν τῶν πράἔεων έπαύσατο,

πολλὰ σε άφελῶς πιστεύσας άπωλεσεν, οίκείοις ὁέ καὶ ὁούλοις τὰς

πίστεις ένεχείρησεν, ῶν οι' άμέλειαν καὶ σπάνιν χρεωστίαις περιπεσυὶιν

έκπτωτος εύρέθη ὺιὰ τό καὶ τήν καθολικήν ύπόστασιν ούτω φέρειν.

αὐτὸς ούν Ύοροχόος έλαβεν έτη β' μήνας ς', εἶτα Ζεὺς ένιαυτόν α,

1 Βιιὶιιτπιατ Με ςειιιτ1οί. οι παρ' αίρεσιν στα, εἰ ίπ @πιο ποο1.ιιτπο νοτρατιιι·; οι·ιςο ίπ

αὶίο ροίίιισ σπαει Ματια ίπ επςίὶὶατίο (Βοιιοὶιέ-1.οοὶοτοα, 1ῦθ); οι'. τισ τ. 11. Βατο

μάχοιι ν. 7 τη λ' ν. 8 πειπρο Λίγοκέρωτι. 10 Μετα οπίπτ Βοοι·ρίί ‹1οπιὶπιιε

εεττ, ίπ απο σε". Πειετιιοπ. 11 @μια δειςί11τιτίί οίετιιιπι Ατίοὶία ρωτήσω νίι1. Μέ.

19 έπιίγαγεν ν. 14 Βιι1ιττπιτε ίπ δειςίὶί. ροείὶιιετ καθυπερτερεί [ύστατο «ΜΜΕ, Ι. 1137).

16 ιὶιπήγαγε Μ. 19 ποπτρε τῷ Σκορπιῷ τιιιι τῷ -.Σκ. Βια τον)'Αρεα. 91 περιπ.

ετσι ιιπάσοίπιιτει ίσοι” τι 8οι·ὶε Ροτὶιτπιτο. 99 επιθειίιρησε ν. 2! Χ!. ειιίιτι ίσαμε ότι

ὶ›οπί εοπίί. 94 ὰκρωνύκτου ν. 81 απόλεσεν λ'. σε] τε ν.
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είτα “Αρης ἐνιαυτὸν καὶ μήνας γ', είτα ίΑφροόίτη μήνας η', είτα Ἑρμῆς

ἐνιαυτὸν α' μήνας η” έκτοτε είς μείωσιν πολλὴν ἐχώρει τά πράγματα·

είθ' έ.ἔής Σελήνη παρέλαβε έτη β' μήνα α'· έν τούτοις έὸοι`Ξέν τινα

ὰπειληφέναι τα προπεπιστευμένα καὶ [εἰς] φίλων βοηθείας τετευχέναι.

εἶτα ὁμοίως έλαβεν ό 'Ήλιος ἐνιαυτὸν α' μήνας Ζ' έν ^έοντι καὶ Ἑρμῆς

Παρθένῳ ἐνιαυτὸν α' μήνας η" κακοποιών ούν μαρτυρησάντων τοῖς

τόποις καὶ τῷ (Ερμή έν τούτοις τοῖς χρόνοις καθηρέθη· καὶ γὰρ ό

κλήρος ἐν ὰποκλίσει εύρέθη καὶ ὁ κύριος τού τριγώνου τής Σελή

νης ”Αρης. μετά όέ τον τού Ἑρμοῦ έλαβεν 'Αφροόίτη μήνας η',

ἑΕής χΑρης ἐνιαυτὸν μήνας γ', είτα ΤοΕότης ἐνιαυτὸν α" καὶ τὸ τέλος

ἐγένετο.

(θέ.) Περὶ κοσμικού ἐνιαυτού

καὶ τοῦ πρὸς τὴν όιαίρεσιν ἐνιαυτού, πόσων έκάτερος

ήμερών ἐστι καὶ πώς ὸεῖ λογίΖεσθαι.

Ἑπεὶ όέ ό μέν κοσμικὸς ἐνιαυτός ἐστιν ἡμερών αυτΏ' ό', πρός όέ τὴν

ὸιαίρεσιν ό ένιαυτός Η', τάς άνὰ ε' έκάστου έτους ἀφαιροῦντες καὶ τὸ

τέταρτον τῶν ἐνιαυτών καὶ συναγαγόντες τὰ έτη τότε τὰς ὸιαιρέσεις

ποιησόμεθα· ούτως γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς προκειμένης γενέσεως ἐλογισά

μεθα. οίον έστω τινὰ κατά γένεσιν λγ' έτη κατάγειν, γεγενήσθαι όέ

Τύβὶ ιε', Ζητεῖν όέ τού λγ' έτους Μεσωρὶ κ'. έλαβον τών λ' ἐτῶν τὰς

άνὰ εΗ γίγνονται ρνί· καὶ τῶν όύο τών πλήρων ι' καὶ τὸ τέταρτον

τών λβ'· γίνονται η” γίνονται ὁμοῦ ρἔη'. είτα έλαβαν άπό τής ιε' τού

Τύβὶ έως ής Ζητούμεν ὴμέρας Μεσωρὶ κ'· γίνονται σιε'· ταύτας προσέ

θηκα ταῖς Μη· γεγόνασι τπγ'· ἐκ τούτων ὰφαιρώ τΕ'· λοιπαὶ κγ'. έσται

ούν ή γένεσις κατάγουσα έτη κατὰ τὴν ὸιαίρεσιν πλήρη λγ' καὶ ἡμέ

ρας κγ'· ταύτα τὰ έτη καὶ τὰς ἡμέρας έν τη τών χρόνων άφέσει

ποιούμαι.

(ι'.) Περὶ μερισμοῦ ἐτῶν καὶ μηνών καὶ ἡμερών

πλειόνων καὶ έλαττόνων καὶ ώρών ἐκάστου ἀστέρος

καὶ τούτων χρήσεις είς τὰς γενέσεις.

Καθάπερ όέ ἐκάστης περιόὸου το ιβ' τών ἐτῶν λαβόντες ἐπιγνωσό

μεθα, πόσας έκαστος ἡμέρας μερίζει. οίον ἐπεὶ ὁ Κριὸς μερίΖει έτη ιε',

τούτων το ιβ' είσὶ μήνες τε” ὁμοίως τούτων το ιβ' ἡμέραι Η' ήμισυ · καὶ

πάλιν τούτων τό ιβ' ἡμέραι γ' ώραι γ'. ταῦτα μερίζειν κατά τον έπιβάλ

λοντα χρόνον~ καὶ τῶν άλλων ὰστέρων ό ἐπιμερισμός ούτως εύρεθή

3 έὸοΕαν Μ. 3 σε. τιατιο να Αιρετή ιὶὶαπιειι·ιτιιι “αυτή”. 7 σε. Βοτε Γοτιιιιιιιε ΜΙ.

εει ὶοι:ο. 9 έλαβον Μ. Μειταε αι ωραιο. Ματε αι 8οοτρίί ι1οττιίτιιιο. 19 γεγονήσθαι

Μ. 90 μεσορὶ τα οι ὶαίτο. Μ. 91 ρὶοιιὶ αυτή. αυτή ΧΧΧΙ οι ΧΧΧΙΙ, οαιτι ΧΧΧΙΙΙ

μου απο εὶι ρίοααε. 94τπς' Μ. 31 :τα καθάπαΕ?
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σεται, οίον ἐὰν τις τή όιαιρέσει προσέχη καὶ πρὸς καθολικοὺς χρόνους

καὶ ἐνιαυσιαίους καὶ μηνιαίους καὶ πρὸς ἡμέρας καὶ ώρας εύρη. λεπτο

μερέστερον ούν ὺποτάιἰομεν τα ἐπιβάλλοντα έκάστω άστέρι πρός τό

μὴ πλέκεσθαι τοὺς έντυγχάνοντας. οίον Ήλιος έτη ιθ' μήνας ιθ' ἡμέρας

μΖ' ήμισυ ἡμέρας γ' ώρας κγ'. Σελήνη έτη κε' μήνας κε' ἡμέρας Εβ' ήμισυ

ἡμέρας ε' ώρας ε'. Κρόνος έτη λΙ μήνας λ' ἡμέρας 0(ε') ἡμέρας ς'

ώρας ς'. Αἰγόκερως έτη κΖ' μήνας κΖ' ἡμέρας Η' ήμισυ ἡμέρας εί

ώρας ‹ι;›ε'. Ζεὺς έτη ιβ' μήνας ιβ' ὴμέρας λ' ἡμέρας β' ώρας ιβ'. Άρης

έτη τε' μήνας ιε' ἡμέρας λΖ' ήμισυ ἡμέρας γ' ώρας γ'. 'Αφροόίτη έτη η'

μήνας η' Μέρας κ' αιώνας (τί ώρας το'. 'Ερμής έτη κ' μήνας κ' Μέρος ν'

ἡμέρας ό' ώρας ό'. Έπάν ούν εύρωμεν γένεσιν ἐτῶν ν' ή Ζ', τὴν άφεσιν

τών ἐτῶν ποιησόμεθα ἀπό κλήρου τύχης ή όαίμονος Ζῳόιακῶς,

όιόόντες έκάστῳ τὴν περίοόον τῶν ἐτῶν ἐφ' όσον όύναται ὺπακούειν.

είτα μήνας όώσομεν, εἶτα ἡμέρας καὶ ώρας. ἐὰν όέ νηπίου ή γένεσις

. εύρεθή, ἀπὸ τής ἀφέσεως πρώτον ώρας μεριοῦμεν, είτα ἡμέρας είτα

μηνας.

Οὶον έστω ύποόείγματος χάριν (Ήλιος Ἑρμῆς Αίγοκέρωτι, Κρόνος

Ζεὺς ^έοντι, Άρης Άφροόίτη ιΥόροχόῳ, Σελήνη Διόύμοις, ώροσκό

πος |ὶέοντι, ό κλήρος τής τύχης ›ὶχθύσιν, ό τοῦ όαίμονος Αίγοκέρωτι·

ένθεν καὶ ἡ άφεσις έστω τής τύχης ἀπὸ ίὶχθύων. Ζητεῖν τοῦ τετάρτου

έτους Μεσωρὶ τς' σὺν ταῖς ἀνὰ ε' έκάστου έτους. ἐπεὶ ούν τοῖς 'ὶχθύσι

τὰ ιβ' οὐόέπω έμέρισε, όέόωκα αὐτοῖς έτος ο', εἶτα Κριῷ έτος α'

μήνας γ', Ταύρῳ μήνας η” γίνεται έτη β' μήνες τα'. είθ' έιἔής όώσει

'Ερμή έτος α' μήνας η' έως συμπληρώσεως τῶν τεσσάρων ἐτῶν καὶ

μηνών Ζ'· οὐόἐπω ο' ἡ γένεσις πεπλήρωκε τοῦτον τόν χρόνον. έστω

ούν χρονοκράτωρ Ἑρμῆς ὴόη έχων μήνας η' ἡμέρας ιε'· γίνονται

ἡμέραι σνε'· ταύτας όέον ἐπιμερίσαι κατά τό έἔής· ἐΕ ών έαυτῷ πρῶ

τον Ἑρμής τουτέστι τοῖς Διόύμοις έόωκεν ἡμέρας ν', εἶτα Καρκίνω

ἡμέρας Ζβ' ήμισυ, εἶτα Λέοντι ὴμέρας μΖ' ήμισυ, εἶτα Παρθένῳ ν', εἶτα

Ζυγῷ κ'· γίνονται ἡμέραι σλ'· λοιπαὶ ἡμέραι κε!. ταύτας Άρης έΕει έν

Σκορπίῳ ἐκ τῶν τής :Αφροόίτης ἡμερῶν καὶ μέχρι συμπληρώσεως

τῶν λΖ' ήμισυ · τάς ούν κε' ἡμέρας ό Άρης ἐπιμερίσει τοῖς έΞής· πρώτον

ίιέ έαυτῷ ἡμέρας γ' ώρας γ', εἶτα Τοιἔότη ἡμέρας β' ήμισυ, είτα Αίγόκερῳ

ἡμέρας ε' ώρας ιεί, είτα Ύόροχόῳ ἡμέρας ς ώρας ςί, εἶτα 'ὶχθύσι ἡμέρας

β' ήμισυ· Κριῷ ἡμέρας γί ώρας γ', Ταύρω είς συμπλήρωσιν τών κε| ἡμε

ρῶν τὰς λοιπάς. καθολικός ούν κοσμοκράτωρ Ζεύς, όεύτερος Ἑρμῆς

άπό Διός παραλαβών, τρίτος Άρης ἀπό Ἑρμοῦ, τετάρτη Άφροόίτη

άπό Άρεος. σκοπεῖν ούν όεήσει τούτους ἐπὶ γενέσεως, πῶς εἰσι

κείμενοι καὶ πῶς πρὸς ἀλλήλους σχηματίΖονται, καὶ ούτως ἀποφαί

νεσθαι.

7 τιιίι·ο

94 είίτιτα

9 νοι·ίιτι που :αίτια 6 μηνών οκ μήνας ατα σουίτα ν.

8 μήνες ν. ἡμέραι λ' λ'. 91 μεσορὶ ν.

99 νΖ' λ'. 36 τιοταρο χρονοκράτωρ.

1 προσέχει Μ.

.είοὶὶίει ίαίοτροαίίιιι· σήματα.

'Ερμής ὶοςοτο ὶίοοί, οί. 98.
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Τινἐς μεν ούν καὶ τὰς ὴμέρας κατὰ τὸ τρίγωνον ἐπιμερίΖουσιν· ὅθεν

ἐπί τινων γενέσεων καθολικός μἐν εύμεθεὶς άγαθοποιός κοσμοκράτωρ

ή καὶ Ήλιος ή καὶ Σελήνη όόξαν καὶ ὴγεμονίαν περιεποίησεν ή καὶ

αρχάς ἐπισήμους καὶ ώφελείας καὶ συστάσεις μειΖόνων. ἐν οἴς χρόνοις

κατ' ἐπιμερισμόν κακοποιός παραλαβών τὴν ἐπιόιαίρεσιν ἀσθενείας

σωματικὰς ή καὶ κινόύνους ἐποίησεν ή καὶ άλλως ὴμέρας παραλαβιιύν

καὶ έναντιωθεὶς τῷ καθολικῷ χρονοκράτορι ή άνοικείως σχηματισθεὶς

κατά γένεσιν καὶ κατά πάροόον ταραχάς καὶ φόβους καὶ Ζημίας

κατεσκεύασε. καὶ ἐὰν μεν ό καθολικός χρονοκράτωρ ἐπὶ γενέσεως

κακῶς τύχη κείμενος ή ύπό κακοποιῶν κατοπτευόμενος, ἐν ταῖς τού

των κατί ἐπιόιαίρεσιν ὴμέραις καθαιρεθήσονται ή κινουνεύσουσιν ή

ἐναντία γενήσονται. ἐὰν όἐ τούτωναπαραλαβόντων ό καθολικός χρονο

κράτωρ έν χρηματιστικοῖς Ζῳόίοις εύρεθή ύπό ἀγαθοποιῶν μαρτυρού

μενος παροόικῶς, ἐπισκυλέντες τῷ βίῳ καὶ τη όόξη άπταιστοι όιαμε

νοῦσι. όεῖ όἐ καὶ ἐπὶ τῶν ὴμερησίων όιαιρέσεων συνόέσμου λύσιν μετά

τό συμπληρωθῆναι τοῦ κύκλου ὴμέρας φκη' τὰς λοιπὰς ἐν τῷ όιαμέτρῳ

τῆς ἀφέσεως ποιεῖσθαι ἐφεξῆς· ῶσαύτως όε καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ λεπτο

μέρειαν ὴμερῶν καὶ ι.ύρῶν μετά τό συμπληρωθήναι τού κύκλου ὴμέ

ρας μα τὰς λοιπὰς ἐκ τοῦ όιαμέτρου κατὰ τὸ έξής άπολύειν.

(ια.) ερι νιαυτου χρηματιστικου και μερικης αγωγης., Π .ἐ . . . - . .

Τῶν καθολικῶν καὶ χρονικῶν όιαιρέσεων κατ' οίκειότητα ούτως

όιατεταγμένων νῦν καὶ περὶ ἐνιαυτοῦ χρηματιστικοῦ καὶ τῆς τούτων

ἀκολουθίας λεκτέον. όλίγα όέ τινα πρότερον εἰπεῖν πρός τούς τὰ

τοιαῦτα γεγραφότας ἀναγκαῖον. οἱ πολλοὶ τὴν τῶν χρόνων όιαίρεσιν

ποικίλως καὶ ἐπιφθόνως ἐκθέμενοι οὐόεμίαν ἀληθείας αίρεσιν παρέόω

καν, ὶκαναῖς ό' ἀγωγαῖς τόν τόπον καθείρξαντες πλάνην μεγίστην καὶ

ἀΐόιον Ζήτησιν τοῖς έντυγχάνουσι κατέλιπον. τινες μὲν γὰρ άπειρία

ἐνεχθέντες όιὰ τῆς τῶν λόγων ύλης ψευόεῖς αὶρέσεις εἰσενεγκάμενοι

ἐξηπάτησαν πολλούς, έτεροι σε τὴν όύναμιν τής πραγματείας ίόόντες

καὶ τὰς άρχὰς ἐκθέμενοι τὰς ἐπιλύσεις οὐκ ἐποιήσαντο όιά τόν φθόνον.

ὴμεῖς όἐ πολλὴν μέν χώραν όιοόεύσαντες καὶ τὴν Αἴγυπτον όιελθόντες

όιόασκάλοις φιλαργύροις περιπεσόντες τὰς μεν τῶν χρημάτων όόσεις

ἐποιησάμεθα όιὰ τὴν περὶ τό έργον ἐπιθυμίαν, τῆς ό, ἀληθείας μὴ

τυγχάνοντες ἐγκρατέστερον καὶ αὐτάρκη έλόμενοι βίον περὶ έτερα

ήσχολήμεθα. ἐπεὶ_όέ τό πρόβλημα τῶν πλείστων καὶ μαθημάτων καὶ

4 άφελείας ν. 6 ίσια. άλλος. 11-19 ποταμό ἐν αίτία γεν. 15 1519. λύσιν

(ποιείσθαι καὶ :›. 16 μει·1οί.υτι1 σίγττιί1'ει·ι1ττι άίεὶτίὶιιιε ι1ίεει εισαι εὶεὶίιισ άτα". :τσουπ

‹1ι1ττι άοττιίοίὶία, 11ο. Μπίστι υ10ο.μτίοοι·τιο που 75 εσύ 117 179 άσε: ὶιαὶιοὶ;ιἰε 597 1/9 Μου.

19 το νότα 511111. 43 93/94 Μου. 91) μερικής εοτ·ίμεί ι1111ιί1ειτι1ετ] άν. 97 κατέλειπον

171. 34 αὐτάρκως ν. 35 εειγι1ειιὶία οοτι·υμ1.ει, μαυρα: καὶ μαθηιιατικωτάτων (άν)

καὶ (ή) των.
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τῶν καθολικῶν χρόνων Μαίρεσις άνθεῖλκον ἡμᾶς καὶ μείΖω τὴν ἐπιθυ

μίαν κατεσκεύαΖον, άνάγκη τήν ἐπιμονὴν ἐποιούμεθα. ὸιαβολής όἐ

γενομένης περὶ τὰς καθολικὰς τῶν ὅιαιρέσεων ἀγωγάς, αὶίς τινες μέν

ἐχρήσαντο πρὸς τὰς τῶν όρίων άκολουθίας, έτεροι οι πρὸς τὰς μικράς

περιόὁους, οί οἐ προς τὰ ὅωὸεκατημόρια, ά συνάγεται έτη ρ' καὶ

μήνες θ', άλλοι θέ πρὸς τα ύιμώματα, αἱ σε τούτων ἐπιοιαιρέσεις τὰς

έκβάσεις ιμευοεῖς έσήμαινον -- έοοιἔεν καὶ ήμῖν αἴσχιστον ὺπάρχειν

όιορίΖεσθαι άποτέλεσμα έτεσι β' ή Γή Ζ', ἀλλὰ Ζητῆσαι μεριστικούς καὶ

ἐνιαυσιαίους χρόνους. καὶ ὸὴ πολὺν μέν χρόνον άνιαρῶς οιήγομεν καὶ

ἐπιλύπως τὰς μεταβολὰς τῶν τόπων ποιούμενοι τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα

ἐσπουοακόσι συμμίσγοντες οιάπειραν ἐλαμβάνομεν, μέχρις ού .το

ὸαιμόνιον βουληθέν ὸιά τινος προνοίας τὴν παράὸοσιν έν τινι τόπῳ

πεποίηται ὅιά τινος φιλομαθοῦς άνὸρός. ἀρχὴν ούν λαβόμενοι καὶ

πολὺν πόνον εἰσενεγκάμενοι κατελαβόμεθα τοῦ σκοπού, δν καὶ ἐκτησά

μεθα έπεισενεγκάμενοι καὶ αὐτοί πολλὰς ουνάμεων εύχρηστίας. ἐκ γὰρ

τής καθημερινής τριβής καὶ πολυάνὸρου συμβολής καὶ τῆς τῶν παθῶν

αὐτοιμίας ὶερὰν μέν καὶ άθάνατον τὴν θεωρίαν ἐκρίναμεν, άφθονον οέ

τήν μετάὸοσιν ποιησόμεθα, ἐπειὸὴ ὸοκεῖ συνεκτικώτατον κεφάλαιον

παρά τα λοιπά ύπάρχειν. τούτου γὰρ άνευθεν οὐὅέν ούτε έστιν ούτε

έσται· ἀρχὴν γὰρ καί τέλος έχει προγινωσκόμενον.

ΌρκίΖω σε, άὅελφέ μου τιμιώτατε, καὶ τοὺς μυσταγωγουμένους

ταύτη τη συντάΕει ούρανοῦ μέν άστέριον κότος καὶ κύκλον ὸυοκαι

όεκάΖωὅον “ί·ίλιόν τε καὶ Σελήνην καὶ τοὺς πέντε πλανήτας ἀστέρας, ὸι'

ών ὁ πάς βίος ήνιοχεῖται, αὐτήν τε τήν πρόνοιαν καὶ τὴν ὶερὰν

ἀνάγκην, έν άποκρύφοις ταῦτα συντηρήσαι καὶ μὴ μεταὅοῦναι τοῖς

ἀπαιὸεύτοις, εἰ μὴ τοῖς άἔίοις καὶ ὸυναμένοις οιαφυλάσσειν καὶ άμεί

βεσθαι οικαίως, αὐτῷ τε ἐμοὶ Οὐάλεντι τῷ είσηγησαμένῳ ἀείμνηστον

καὶ άγαθὴν φήμην άπονέμειν, καὶ μάλιστα ἐπιγνόντας τὸ άφθονον καὶ

τὸ τῆς άληθείας μέρος ως ὑπὸ ούὸενὸς άνορος ἐπιλελυμένον αὐτὸς

ἐφώτισα, μηὸέ παρέντας το ἐμὸν όνομα ἑτέρους έπεισφέρειν ταύτη τη

συντάἔει μηὸέ λωβήσαί τι τῶν προγεγραμμένων ή μελλόντων λέγεσθαι

προς το άθετήσαι τοὺς έντυγχάνοντας καί μοι ιρόγον ἐπενέγκαι. καὶ

ταῦτα μέν ὸιαφυλάσσουσιν οί προειρημένοι θεοί πάντες εύμενεῖς

έσοιντο καὶ βίος εὐσταθὴς καὶ καταθύμιος λογισμῶν συντέλεια, ἐπιορ

κούσι τα τά έναντία, μήτε γή βατή μήτε θάλασσα πλωτή μήτε τέκνων

σπορά, τυφλός τε νοῦς καὶ πεπεὅημένος ύπάρχων άσχήμονα βίον καὶ

άνεπίτευκτον άγαθῶν ἐπάγοι. ἐὰν οέ τις καὶ μετά θάνατόν ἐστι κακῶν

τε καὶ καλῶν άμοιβή, κάκεῖ τῶν όμοίων μεταλάβοιεν. ὅθεν (εἰ) καὶ

9 κατασκεύαΖον λ' ιιί νίιί. 3 άς Μ. 5 τα] τὰς ν. 9 ὅεῖ Μ. 10 ἐπὶ λύπαις ν.

11 ποπ οριιει συμμιγέντες. 14-15 έκτησόμεθα ν (απ έκθησόμεθα 9). 13 παρὰ :ιοί

περὶ ν. 91 1'οι·ο. (ὅθεν) όρκίΖω. 99 ὰστήρικτον ν. 99-93 ροεείε ουοκαίοεκα

Ζῳόίων ειοά νει·ίιιιτπ τπαίο ίίοὶιιιπ ιπιιὶιιτο άιιίιίὶο. 98 ροεί καὶ ιὶπαιὸεύτοις Με.

99 μέρος ειιιτροοὶππι. 36 αὐχήμονα ν. 3? αγαθόν ν, οοτι·. Μ. ἐπάγει Ψ.
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μετά τὴν ἐπίγνωσίν τις τής ένθάὁε ὁιὁασκαλίας έν έτέριμ συντάγματι

αίνιγματωὁῶς εύροι προκειμένην τὴν αίρεσιν, οὐκ έκείνῷ ὁεῖ ἐγκυίιμιον

ἀπονέμειν, ἀλλὰ ήμῖν χάριν ὁμολογεῖν ιίυς οὐ μόνον προμηνυταῖς ἀλλὰ

καὶ εὐρεταῖς πολλῶν γενομένοις καὶ συγκοσμήσασι τὴν α'ίρεσιν. καὶ

γὰρ πολλοὶ άφθόνως τινὰ παραλαμβάνοντες μετὰ φθόνου συνέταΕαν.

ὁιο προτρέπομαι τοὺς μάλιστα έντυγχάνοντας ταύτη τή συντάἔει καὶ

εἰς ἀθάνατον χῶρον είσερχομένους έπί τινας χρόνους καὶ θεῶν χορείας

καὶ μυστήρια κατοπτεύσαντας ίσόθεον ὁόἔαν ἐπαναιρουμένους αποτί

θεσθαι μέν τὰς πολλὰς τῶν αίρέσεων καὶ βίβλων ἀγωγάς, έγγυμνα

σθέντας ὁέ τη πινακική καὶ φυσική τῶν άστέρων καὶ Ζωὁίων θεωρία

καὶ τῶν προς τὰ φαινόμενα κανόνων πραγματεία ταύταις ταῖς ἀγωγαῖς

προσέχειν καὶ ταῖς προσυντεταγμέναις· καὶ πρὸς μέν μοιρικὴν ὁιά

κρισιν μοιρικῶς τοὺς ἀστέρας συνορὰν, προς ὁέ Ζωὁιακήν ὁμοίως, ίνα

καὶ τὸ λεγόμενον μετ' άληθείας λέγηται. πολλάκις γὰρ αὐτὸς έγω

κατελαβόμην κατά μέν τὴν τῶν έκβάσεων χρονογραφίαν ἐν έτέροις

Ζῷὁίοις όντας τοὺς αστέρας καὶ κατά τὰ φαινόμενα έν έτέροις, καὶ

μάλιστα όταν έν ἀρχῇ ή έπὶ τέλει τῶν Ζιμὁίων ῶσιν, ὁμοίως ὁέ καὶ ἐν

τοῖς στηριγμοῖς καὶ ἐν ταῖς ἀκρονυχίαις ὁιαπταίοντας. ὁεῖ ούν ἀκριβῶς

έπιγνόντας ἐν ποίοις τε είσὶ Ζωοίοις ή μοίραις καὶ μάλιστα τὸν ωροσκό

πον τὴν οιάκρισιν ποιεῖσθαι.

Ἀρχή όέ τής ύφηγήσεως έστω έντεύθεν. τὰ καταγόμενα έτη τής

γενέσεως σκοπήσαντες ἐκκρούομεν ὁσάκις ουνάμεθα ὁωὁεκάὁας, τον

ὁέ περιλειπόμενον ἀριθμὸν έπὶ το ὁυνάμενον παραλαβεῖν ἀποὁόντες

έπιγνωσόμεθα τίνι παραὁίὁωσι το έτος. το σε λεχθέν σύντομον μέν

έχει τὴν κατάληιμιν, τήν ὁέ ὁιάκρισιν ποικίλην. πάντες ούν οί ἀστέρες

καὶ ὁ ιὶυροσκόπος καὶ “Ηλιος καὶ Σελήνη παραὁῶσουσιν ἀλλήλοις καὶ

ὰντιπαραλήιμονται. έστω ὁέ έπὶ ύποὁείγματος, 'ίνα σοφωτέραν τὴν

εἴσοὁον ποιησῶμεθα, 'Ήλιος Ἑρμῆς Ύὁροχόιμ, Σελήνη Σκορπίιμ,

Κρόνος Καρκίνιμ, Ζεὺς Ζυγῷ, Άφροοίτη Λίγόκεριμ, "Αρης ιίυροσκόπος

'Παρθένῷ· Ζητούμεν έτος λε'. ἀφεῖλον ὁωὁεκάὁας ὁύο, ά ἐστιν κα·

λοιπά ια'· λογιζόμεθα ούν τὰ ια' άπό ποίου ἀστέρος έπὶ ποῖον φθάνει·

εύρομεν ούν ἀπὸ τοῦ ῶροσκόπου καὶ "Λρεος έπὶ Κρόνον ἐν Καρκίνιμ καὶ

πάλιν ἀπὸ Σελήνης έπὶ ”Λρεα τὰ ια' καὶ ἀπὸ 'Λφροὁίτης έπὶ Σελήνην.

αύται πιῖισαι αἱ παραὁόσεις ένεργούσιν ἐν τῷ λε' έτει· καὶ καθ' ήν

έκαστος τῶν άστέρων ἀποτελέσματος ὁύναμιν έχει, ἀποτελέσει ήτοι

ἀγαθὴν ή φαύλην έν ταῖς παραὁόσεσιν, ας ἐν τῷ προῖόντι λόγω σημα

νούμεν.

Συγκρίνειν ούν όεῖ καὶ ὁπόταν πολλαὶ παραὁόσεις γένωνται, πότερον

αί τῶν ἀγαθοποιῶν ή τῶν κακοποιῶν πλεονάΖουσι, κἀκείνοις το

βραβεῖον άπονέμεινε ἐὰν ὁέ έἔ ίσου, άνωμαλον καὶ ποικίλον το έτος

9 προσκειμένην ν.

95 κατάλειιμιν τι.

ρεπιὶίο σοιἰίοὶετ.

εύρεσιν λ'. αεί] ὁέ Μ.

9? Μπήκε σαφεστέραν.

18 ἀκρωνυχίαις Μ, σαιτ. άιιί›ίίτιτιε.

39 ούν ι1ιιὶιίὶιιπ5 ποτίρεί ρι·ο ασπι
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κριθήσεται. καθολικῶς μέν ούν ἐπὶ πάσης γενέσεως όεήσει άπό 'Ηλίου

καὶ Σελήνης καὶ ώροσκόπου ὸιεκβάλλειν τούς ἐνταυτούς, καὶ ἐὰν είς

κενούς τόπους ἐκπέσωσι, τοῖς κυρίοις τῶν Ζῳόίων έσονται παραόεόω

κότες. αύται οτί τρεῖς ψήφοι πολλὴν όύναμιν έχουσι, πότερον εἰς

ἀγαθοποιούς ή παράὸοσις γέγονεν ή είς κακοποιούς ή καὶ εἰς ἐπτκέν

τρους ή χρηματιστικούς τόπους ή έκκέντρους. είθ` ούτως σκοπεῖν καὶ

τὴν τῶν άλλων άστέρων παράόοσιν· ἐὰν γὰρ κακοποιοὶ τό έτος

ότακρατῶσιν, αἱ όέ τρεῖς άφέσεις ἀγαθοποτίας όύναμιν έχωστν, ἐστι

μέν τὸ έτος πρακτικὸν καὶ ἐπίσημον, μετά όέ τινος ἀμφιλογίας καὶ

φόβων καὶ σκυλμῶν. ἐὰν όέ μηὸεὶς τών άστέρων ὰστέρι παραὸώση,

άλλ' είς κενούς τόπους ή όιαίρεσις φέρηται, ὸεῖ καὶ τοῖς κενοῖς τόποις

προσέχειν· καὶ μάλιστα ἐὰν κατ, έπέμβασιν ἐπῶσί τινες, παραλήψον

ται· καὶ άπό τοῦ κλήρου τής τύχης όεῖ ἐκβάλλειν καὶ ἀπὸ τού όαίμονος

καὶ έρωτος καὶ ανάγκης· ἐκ τούτων γὰρ καὶ τα καιρικά πάθη καὶ οτί

εὐεργεσίατ καὶ οἱ κίνὸυνοτ παραλαμβάνονται. φυσικώτερον όἐ καὶ ἀπὸ

τῶν κέντρων όεῖ ἐκβάλλειν· καθάπερ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν καθολικών καὶ

κοσμικών, εύρίσκεται τὸ όμοιον καὶ ἐπὶ τών άνθρώπων. ἐκ γὰρ τῆς τού

κυνὸς ἐπιτολής το έτος καὶ τὰ ό' κέντρα ἀνακυκλεῖται ότὰ τής τετραετή

ρίὁος, πλὴν έν όταφόροις οί ἐνταυτοὶ γίνονται παρὰ τὰς τών ἀστέρων

σχηματογραφίας καὶ φάσεις καὶ τὰς κατά καιρὸν ἐπεμβάσετς. ὁμοίως

τα καὶ ὁ 'Ήλιος τετραγωνίσας ποιεῖ κινήσεις μεγίστην ἐλαχίστην όύο

μέσας καὶ τὸν κύκλον όιά ό' τροπῶν όιευθύνει· ἐστι όέ καὶ Σελήνης

σχήματα φυσικά ο', σύνοόος ότχότομος πανσέληνος ὸτχότομος β'· καὶ

αὐτὸ όέ το κοσμικὸν καὶ ἐπίγειον κατάστημα ἐκ ό' στοιχείων καὶ

ἐκ ό' ἀνέμων συνέστηκεν. εἰ ούν ταύτα ούτως έχει, ἀναγκαῖον καὶ ἐπὶ

τῶν γενέσεων τὰ ό' κέντρα χρηματίΖειν καὶ ὰπολύειν ἀπ' αὐτῶν τούς

ἐνιαυτούς καὶ συγκρίνετν τούς τε κατά γένεσιν άστέρας καὶ τὰ ίότώ

ματα τῶν κέντρων καὶ τῶν Ζῳόίων. δεῖ όέ καὶ τὴν κοσμικὴν σύνοόον

προγινώσκειν καὶ τὴν τοῦ κυνὸς ἐπιτολὴν καὶ τὴν ώραν εἰ τροπικῶς

ώροτκοπεῖ καὶ τὸν τῆς τού κυνὸς ἀνατολής κύριον· ούτος γὰρ καθο

λικὸς [ὁ] τοῦ έτους οίκοὸεσπότης κρτθήσεται, κυκλικοὶ όέ οί τών

τόπων κύριοι. ὁμοίως όἐ καὶ ἐπὶ έκάστης γενέσεως καὶ ἀντιγενέσεως

καθολικὸς μέν ό τού έτους κύριος, κυκλικὸς όέ ὁ τῶν συνόὸων ή παν

σελήνων. ὁεῖ ούν συγκρίνετν, εί ό καθολικὸς [καὶ] κοσμικὸς τῷ τής

γενέσεως καθολικῷ προσοικείωται ή ό αὐτός έστιν, ὁμοίως όέ καὶ εἰ οί

κοσμικοὶ κυκλικοὶ τής γενέσεως σύμφωνοι ή οί αὐτοί. πρὸς ἐπὶ τού

τοις όἐ καὶ τὰς ἐκλείψεις παρατηρητέον ἐν ποίοις τόποις τῆς γενέσεως

γεγόνασιν, ήτοι χρηματιστικοῖς ή ἀχρηματίστοις, έτι όἐ καὶ τὰς ἀνατο

λὰς καὶ τὰς φάσεις τών άστέρων · ἐκ γὰρ τούτων καὶ ἐπίσημοι γενέσεις

10·ιταραὸώση ττια1:ιτε ποιοί. 11 τύποις οειὶτιττιο τετιίιετιιο Μ. 19 ίοτε. τινες

(ΜΒ. 17 εαυτο αιίιατ Αὶεκτιτιτὶτίτιο τιμ Αιτςττειο οι·τὶίιιιιίο, αι σοὶει. 91 ἐλαχίστας

μοι· ι:οαιρ. Μ. 93 ὁιχότομος (α) Η. 30 ούτως Με. 30-31 καθολικώς Με.

39 τιεπιρο τρόπων.



90 ιιουιοκε καποιου

καὶ ἡγεμονικαὶ καὶ βασιλικαὶ τὴν θιάκρισιν καὶ τὴν μεταβολὴν τής

πράἔεως ή καὶ τῆς θό.ἔης έἔουσι, μεγάλα τε καὶ θαυμαστά αποτε

λέσματα συμβαίνειν εἴωθεν, τινὰ μέν είς άνυπέρβλητον τύχην ύιμού

μενα, τινά θέ είς ταπεινὴν καὶ εύκαθαίρετον τύχην χωροῦντα.

“Οθεν μή τις ἡμᾶς θόΞη πολυλογεῖν ή θιαπλέκειν τὴν αίρεσιν, αλλά

θιέ άσφάλειαν ταῦτα αὐτὰ ποιεῖν, ίνα άπταιστος ή θιαίρεσις γένηται

εἴς τε τὰς λαμπράς καὶ τὰς μετρίας γενέσεις. άλλως τε έπάν Ζητῶμεν

περὶ Ζωής ή σωματικών πράἔεων ή ιρυχικῶν, άπο τού ῶροσκόπου

θιεκβαλοῦμεν· ἐπὰν θέ περὶ θόΞης καὶ προεθρίας καὶ φαντασίας καὶ

πατρός καὶ μειΖόνων προσώπων καὶ όσα ποτέ ἡ φύσις τού 'Ηλίου

είωθεν άποτελεῖν, απ' αὐτοῦ τὴν αφεσιν τῶν ἐτῶν ποιησόμεθα· ήταν

θέ περὶ σωματικών κινθύνων καὶ παθῶν καὶ αίμαγμῶν ή μητρὸς, από

Σελήνης· έττὰν θέ περὶ πράἔεως καὶ βίου καὶ τέχνης, από τοῦ μεσουρα

νήματος· ήταν θέ περὶ εύτυχίας καὶ περιποιήσεως τού βίου, από τοῦ

κλήρου τής τύχης· ήταν θέ περὶ θανατικών ή μεταβολήςή σκυλμῶν,

απο τοῦ θυτικού· ήταν θέ περὶ θεμελίων ή κτημάτων ή άποκρύ ρων ή

περὶ νεκρικῶν, άπο τοῦ ύπογείου· ήταν θέ περὶ γυναικός ή έπιπλοκής

ή συνηθείας ή είθῶν γυναικείων, απο τής 'Αφροθίτης· όταν θέ περὶ

στρατείας ή θηιιοσίων πραγμάτων, άπό”Αρεως· όταν θέ περὶ ανα

σκευής πραγμάτων ή κτήσεως ή παθῶν άποκρύφων ήκληρονομίας

πατρικῶν, από Κρόνου· περὶ θέ θόΞης καὶ φιλίας καὶ συστάσεως καὶ

κτήσεως απο τοῦ Διός· όταν θέ περὶ κοινωνίας ή θουλικῶν ή σωματι

κών ή θόσεως ή λήψεως ή γραπτών, άπο (Ερμού. καὶ ταῦτα μέν ώς

προς μονοειθεῖς παραθόσεις ή παραλήψεις· ἐπάν θέ θύο ή τρεῖς ή

πλείους παραθιθόντες ή παραλαμβάνοντες τύχωσιν, έκάστου άστέρος

τὴν θύναμιν θεῖ συνεπικρίνειν πρός τούς παρόντας. κατά γὰρ τὴν έξ

αρχής έκάστης γενέσεως ύπόστασιν οί τε άγαθοποιοὶ καὶ οἱ κακοποιοὶ

άποτελεστικοὶ γενήσονται, καὶ όπερ είχεν σχήμα καθολικὸν έκαστος

προς τον έπιμαρτυροῦντα ή συσχηματιζόμενον, τὸ ὅμοιον αποτελέσει

παραλαβών παρ' ἐκείνου τούς χρόνους ή καὶ αὐτός παραθεθωκώς.

"ὶνα θέ ακριβής καὶ ένεργεστέρα ή παράθοσις ἡμῶν όφθή, παραγγε

λίας τινὰς καὶ νόμους έκθησόμεθα, ούς φυλάσσοντες εὐκατάληπτον

τὴν α'ίρεσιν έἔομεν. πρότερον μέν ούν χρὴ σκοπεῖν, εἰ από έπικέντρων

τόπων είς ἐπικέντρους ἡ παράθοσις γένηται ή άπό τοῦ αγαθού θαίμο

νος εἰς τὸν κλήρον ή χρηματιστικὸν τόπον, ίνα καὶ τὸ σημαινόμενον

πρακτικὸν ή ένθοΕον η, είτ' ούν καὶ απο τῶν άποκλιμάτων είς τα

κέντρα ή καὶ απο κακού θαίμονος ἐπὶ ἀγαθὸν θαίμονα. χρηματιστικὰ

μέν ούν καὶ ἐνεργητικὰ Ζώθιά έστιν ιὶιροσκόπος ὶή] μεσουράνημα

άγαθος θαίμων άγαθὴ τύχη κλήρος τύχης θαίμων έρως ανάγκη, μέσα

θέ θεος θεά καὶ τὰ λοιπά θύο κέντρα, μέτρια θέ καὶ κακωτικὰ τὰ

10

15

90

95

9 έχουσι Μ-. 0 Γατα. ιὶοὶ. αὐτὰ.

35 τιοτιιρο ίτι $οι·ίοττι Ι·'οι·ίιιτιειο.

ούν ν.

16 Γοτε. κτισμάτων. 31 τιοττιρο έναργ.

36 είτ' ούν (τοειροτιαοί εί ρι·ιιοοοιὶοτιίίι] εἰ θ·
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λοιπά. παρὰ όἐ τούς ἐπόντας ή μαρτυρούντας άγαθοποιούςή κακο

ποιούς ή τῶν τόπων όύναμις ἐξασθενεῖ ή καὶ ἐνεργεστέρα καθίσταται·

ή μέντοι κακή τύχη τοῦ κακού όαίμονος όοκεῖ βελτίων είναι, καθ' ό

τριγωνικόν σχήμα πρός τό μεσουράνημα κέκτηται. ἐὰν όέ πως ἐπὶ

γενέσεως μία παράόοσις εύρεθή πάντων τῶν άστέρων ἐν ένὶ Ζῳόίῳ

τετευχότων, παραόώσουσι μεν αὐτοὶ Ζῳόιακῶς· ό ἐὰν όἐ ή συγκρά

τησις καθολικῶς όηλοῖ ἐπὶ τῆς γενέσεως, ἐκεῖνο καὶ μεθέξει όὴ παντός·

ἐὰν σε ἐν ένὶ Ζῳόίῳ εύρεθῶσιν γ'ῆ ό' άστέρες, ἐν έτέρω όἐ είς ή όύο,

ό πρῶτος καθυπερτερῶν μοιρικῶς πρότερον καὶ μεριεῖ τούς χρόνους·

τουτέστι προτέρως ό πλείστας έχων μοίρας παραλαμβάνει καὶ τότε οί

ἐφεξής· τό ό' όμοιον καὶ οί παραλαμβάνοντες. ποικίλης σε τής όιαιρέ

σεως ούσης ἐάν τις προσέχη ού όιαμαρτήσει. ἐπεὶ γὰρ όὴ όωόεκαετίας

αἱ αὐταὶ παραόόσεις σημαίνονται, οὐ τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν τῶν ἀποτε

λεσμάτων ἐφέξουσιν άλλά όιάφορον. όταν ἐπί τινος κύκλου παράόοσιν

ήτοι άφί ἑνὸς ή πλειόνων εύρωμεν, σκοποῦμεν κατ' ἐκεῖνο τό έτος τὴν

ἀντιγένεσιν καὶ τὰς ἐπεμβάσεις τῶν άστέρων εἰ όμοιον σχήμα έχωσιν,

όποῖον καὶ ἐπὶ γενέσεως, ή πρός τούς παραόιόόντας ή παραλαμβά

νοντας, καὶ εἰ τὰς αὐτὰς φάσεις πρὸς τὸν “1·ίλιον ποιούνται. ἐὰν γὰρ

ούτως εύρωμεν, λέγόμεν καὶ τό ἀποτέλεσμα βέβαιον. εί όἐ ἀλλότριον

καὶ άνόμοιον, οὐκ έτι ὁλοτελές· ά μἐν γὰρ καθολικῶς γίνεται ά όἐ

μοιρικῶς. οίον ἐὰν Κρόνου καὶ Διός τις καθολικούς χρόνους κατάγη

καλῶς κειμένων, συμπέση το ἐν τούτῳ τῷ κύκλῳ τόν αὐτόν κατάγειν

τούς χρόνους, κληρονομήσει ή άπό νεκρικῶν εὐεργετηθήσεται. ἐὰν όἐ τό

όεύτερον ή τρίτον κύκλον *** Κρόνου καὶ Διός ἐπικρατούντων τό έτος,

οὐ κεῖνται όἐ καθολικῶς, κληρονόμος μέν οὐκ έσται, κατάληψις όἐ καὶ

όιὰ νεκρικής ώφελείας ή τοιαύται προσόοκίαι ή καὶ άγορασμοὶ κτημά

των θεμελίων καὶ έτέρας ἐπικτήσεως. ὁμοίως σε καὶ τὰ άλλα ἐν τοῖς

καθολικοῖς χρόνοις κατὰ τὸν τής όωόεκαετίας κύκλον βέβαια τὰ ἀποτε

λέσματα γενήσονται, ἐξ ύστέρου όἐ ή πρότερον οὐόαμῶς, πλὴν εί τὰς

έννοίας τῶν άποτελεσμάτων οί άστέρες ἐνόείξονται.

Οίον έστω τινὰ τῷ πρώτῳ κύκλῳ γεγαμηκέναι τῆς γενέσεως κατα

γούσης έτος λό'· όεῖ γὰρ κατά τὰς ήλικίας καὶ τα αποτελέσματα

συγκρίνειν· τῷ έτέρῳ κύκλῳ περὶ συνηθείαςή καὶ ἑτέρου γάμου ή όσα

ποτέ γυναιξὶν άνῆκε τὴν φροντίόα ποιήσει. έτερος όἐ ἐστρατεύσατο·

πάλιν τής αὐτοῦ παραὁόσεως γενομένης περὶ προκοπής ή μεταβολής

ή στρατιωτικής πράξεως ἐνεργήσει. ἐὰν ούν καὶ ἡ καθολική ύπόστασις

1 παρὰ] περὶ ν. 1-9 κακωποιούς ν. 6 μο51 αὐτοὶ Ζώντων τῶν άστέρων νι,

ἀεὶ. να 8 ἐὰν 1οὶοτατιι1ιιιτι. 7 ὶιιιοσ αίτιο. οοεο που εμοτιι1οο; μοειιίσ άνθέξει όιὰ

παντός. 19 προτέρως ΜΒ] πρότερον ν-. πλείστας] ἐλαχίστας μοι· οοπιμ. ν.

19 προσέχει ν. όὴ] :τα Μα ? 14 ίοι·1. (οίον) όταν. 13 έχουσιν Η. 18 εί] είς ν.

99 συνεμπἐση ν. τῶν αὐτῶν 19), αιτία ν· ίιισοτιιιτπ. 34 ιιοτπμο τόν σού μὶιιτο

ακραία. 96 ατι οτα νεκρικῶν ωφέλεια? 97 ομιτευο (κατά) τά άλλα? 99 εί Βάιλ]

είς ν. 34 ποτιιμο ὰνήκει. 35 ατι τής αὐτῆς 9 οί. μ. 99, 5.



99 αόριστα αποκτα

προκοπτικὴ τυγχάνη, κατ' έκείνους τοὺς καιρούς προκόιμει μάλιστα.

ἐὰν ἀγαθοποιοὶ ὸιακρατῶσι· μεγάλης ὸέ τής γενέσεως ούσης καὶ ήγε

μονεύσει ή ἐπιτροπεύσει ή ἐΕουσιαστικής τάἔεως μεθέἔει. κατά ιτε τήν

άκολουθίαν τής γενέσεως συναρμόΖεσθαι ὸεῖ τὰ άποτελέσματα. έτερός ,

τις ἐτέκνωσε κατά τινας χρόνους· τής αὐτῆς παραὅόσεως γενομένης 5 '

καὶ τῆς άκμής ή τής ήλικίας έπιτρεπούσης πάλιν τέκνωσιν ή σωμάτων

άγορασμόν ποιήσεται ή άναθρέιμει τινὰς ἐν τέκνων μοίραις ή καὶ άλλο

τρίων τέκνων φροντίὸα ποιήσεται. άλλος ιτε τις ἐν άρχη καὶ προστασία.

όχλων ἐγένετο· τής αὐτῆς χρονογραφίας γενομένης καὶ τῆς γενέσεως

καλὴν ύπόστασιν ἐχούσης μεγάλας τὰς άρχὰς καὶ ἐπισήμους άνα1:ιέΞε- 10

ται, μετρίας ο· ούσης μετά τῶν τοιούτων άναστρέιμει ή φαντασίαν έξει

άρχής ή προεὸρίας. ὁμοίως τις ἐν καταὸίκη ή συνοχή ἐγένετο· τής

ί

ί

ί

 

αὐτῆς παραοόσεως γενομένης άγαθοποιῶν μέν ἐπιμαρτυρησάντων τής

συνοχής ή αἰτίας άπαλλαγήσεται, κακοποιῶν οἐ οιά τινα κακουργοτέ

ραν ἐγχείρησιν ή κατηγορίαν ἐπίφθονον τή αἰτία ἐπιμενεῖ ή καὶ χειρό- 15

νως οιάξει. καὶ τὰ λοιπά όἐ ὅσα ποτέ ἐν βίω συντελούμενα τυγχάνει

γενήσεται κατά τὰς παραὅόσεις, ἐνὅιάφορα τα ὅιὰ τὰς καθολικὰς

χρονογραφίας καὶ τὰς ἀντιγενέσεις καὶ τὰς ἐπεμβάσεις καὶ φάσεις τῶν

άστέρων τάς τε πρὸς έκάτερον άνομοίους σχηματογραφίας. ἐπὰν γὰρ

ἐπεμβῶσιν οί κατά καιρὸν άστέρες ἐπὶ τοὺς παραὅιοόντας κατά γένεσιν 20

ή παραλαμβάνοντας ή είςτὰ κέντρα, ἐκ τῆς ίοίας φύσεως συνεπιμερί- ῳ

Ζουσι καὶ αὐτοὶ ήτοι άγαθὸν ή φαῦλονή καὶ ἐνεργέστερον το άποτέ- '

λεσμα ή κωλυτικὸν ποιήσουσι. το οι βέβαιον κρινοῦμεν, ὅταν

σύμφωνον σχήμα ό κατά ἐπέμβασιν προς τον παραὸιὅόντα έχη ή οί ]

αὐτοὶ οί παραὸιοόντες τοῖς παραλαμβάνουσιν *** ὅμοιον σχήμα οίον 25

καὶ ἐπὶ γενέσεως. εἰ ὸέ τα χρονικά άλλο τι σημαίνοιεν, ό θέ ἐνιαυτὸς καὶ

ἡ ἐπέμβασις άλλο, μεσότης τῶν τελουμένων έσται. καθολικῶς τα πάς

άστὴρ ἐν τη παραὸόσειή τη παραλήιμει ὸύνων άπρακτος καὶ κωλυτικὸς

καθίσταται· καὶ ἐὰν άγαθοποιὸς εύρεθή, φαντασίας μόνον παρέχει· ἐὰν

ὸέ πως καὶ αἱ τρεῖς άφέσεις 'Ηλίου καὶ Σελήνης καὶ ώροσκόπου 30

άνόμοια σημαίνοιεν, ποικίλον έσται το έτος. πολλάκις μέν ούν ἐπὶ τῆς

αὐτῆς αἱρέσεως παραοόσεως μὴ ούσης οί καθολικοί χρόνοι μεγάλα καὶ

ἐπίσημα ἀποτελέσματα ἐμήνυσαν· ὅθεν τὴν άρχὴν ἐκεῖθεν λαβόντας

τότε ἐπὶ τούς ἐνιαυσιαίους χρόνους τα χωρεῖν.

'Επεὶ οέ τινες τῶν συνταγματογράφων ήνίἔαντο τὴν προκειμένην 35

α'ίρεσιν, οί ὸέ μέλλοντες ἐντυγχάνειν τήοέ μου τη συντάΞει μνησθή

σονται κατ) άρχὰς ως μηὸεμιάς τινος ἐπεΕειργασμένης άγωγής,

ἀναγκαῖον καὶ τὰς κλεῖὸας ἐπιὅεῖΞαι, οι' ών ή παράὅοσις κατά το είὸος

τοῦ άποτελέσματος ἐνεργεστέρα γενομένη θαυμαστόν άρον ἀποτελεῖ·

17 ένὅίαφορα άιιίιίιιιπ. 95 εεαιιείταὶιιτ ῶσιν. 98 σημαίνειεν 1”. 31 σημαίνειεν

Υ. έστω,ν. 35 ήνοίΕαντο ν. 3? αιτί πιεσε οοιπιποπίατίοείεςοπί. τεοοτιίτιίιυπὶιιι·

πρωί οεὶει·οε απείρως πιιίίτιπι αγωγήν είε ειιρίαπαίτιπι πως πι οτι ιιίί ροεεεπι.
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ἐὰν ούν τις νητττικῶς προσέχη τοῖς μέλλουσι λέγεσθαι τόποις ἐν ταῖς

παραὁόσεσι ὁιὰ τής συγκρατητικής θεωρίας τής τε τού άστέρος καὶ

τοῦ Ζωὁίου ἐνεργείας, ἀπταιστος ὁιαμενεῖ.

(ιβ'.) Περὶ τῶν όνομασιῶν τῶν ιβ' τόπων

καὶ περὶ τῆς όωοεκατρόπου.

'Αρχή ὁέ έστω άπο τού ῶροσκόπου, ός ἐστι Ζωή οἴαἔ σῶμα πνεύμα·

β' βίος “Λιὁου πύλη κατάσκιον ὁόσις λῆιμις κοινωνία γυναικός έπιπλοκὴ

συναλλαγή πράΞις ἐκ νεκρικῶν ῶφέλεια ὁιαθήκης τόπος. γ| άὁελφοὶ

Ξενιτεία βασιλεία ἐξουσία φίλοι συγγενεῖς ἐπικαρὁία ὁούλοι. ὁ' ὁόΞα

τέκνα γυνή ἰὁία καὶ πρεσβύτερα πρόσωπα πράΞις πόλις οἰκία κτήματα

μοναὶ μετατροπαὶ μεταβολαὶ τόπων κίνὁυνοι θάνατος συνοχὴ μυστικὰ

πράγματα. ε' τέκνων τόπος φιλίας κοινωνίας σωμάτων ὰπελευθέρων

έκποιήσεως αγαθού τινος ή εὐεργεσίας. ς' ὁούλων σίνους έχθρας

πάθους ἀσθενείας ***~ η' θανάτου νεκρῶν ιίιιφελείας ἀργός τόπος ὁίκης

ἀσθενείας. θέ φιλίας ἀποὁημίας ξένων ῶφελείας θεού βασιλέως οιινόι

στου ἀστρονομίας χρηματισμῶν θεῶν έπιφανείας μαντείας μυστικῶνή

άποκρύφων πραγμάτων κοινωνίας. ι' πράΞεως όόΕης προκοπής τέκνων

γυναικός μεταβολής καινισμού πραγμάτων. ια' φίλων ἐλπίὁων ὁωρεᾶς

τέκνων σωμάτων ἀπελευθέρων. ιβ| ξένης έχθρας ὁούλων σίνους κινὺύ

νων κριτηρίων πάθους θανάτου ἀσθενείας.

Έκαστος μέν ούν τόπος καθὸ σημαίνει ὶὁίως ἀποτελέσει, συνεργήσει

θέ καὶ ἡ τού ὁιαμετρούντος τόπου φύσις. ἐπὰν ούν παράὁοσις ἐνιαυτού

εύρεθή, σκοπούμεν έπὶ ποίου τόπου ὁ παραοιόούς τυγχάνει καὶ έπὶ

ποίου ὁ παραλαμβάνων κατά τήν προκειμένην ὁωὁεκάτροπον, καὶ κατά

· τὴν οἰκειότητα τού Ζῷὁίου καὶ τοῦ τόπου το ἀποτέλεσμα ἀποφαινόμεθα,

τής παραὁόσεως τῶν άστέρων ίοίαν ἀποτελεσμάτων ὁύναμιν έχούσης,

ήν ἐν τῷ τέλει τῶν ὁιαιρέσεων τάΕομεν. οίον ἐὰν Κρόνος ή ”Λρης ἐπὶ

τού ῶροσκόπου όντες παράὁοσιν ή παράληψιν ποιήσωνται, έρούμεν

κατά έκεῖνο το έτος σωματικὴν όχλησιν ή κίνὁυνον ή αίμαγμόν· ἐὰν ὁέ

ἐν τῷ Ζ' ἀπό άιροσκόπου, παρατροπήν όιὰ γυναῖκα ή κίνὁυνον γυναικός

ή ὁιὰ γάμον έπιταράχους αἰτίας· ἐὰν ιτε ἐν τῷ θ' ἀπό ῶροσκόπου, Εενι

τείαν ἐπισφαλή καὶ έπὶ Ξένης σκυλμὁν ή άπο Ξένων προὁοσίας· ἐὰν ιτε

ἐν τῷ ιβ', όιὰ ὁούλους λύττην ή ἐχθρῶν έπαναστάσεις· ή όσα έκαστος

τόπος ἀποτελεῖ, περὶ έκεῖνα ό ἀστὴρ ἐνεργήσει. ἐὰν ὁέ άγαθοποιοὶ

έπῶσι τοῖς τόποις, ἀγαθὸν τι σημαίνουσιν, οίον όόΞας ωφελείας άγο

ρασμοὺς καταθυμίους .ἔενιτείας~ κατὰ ὁἐ τοὺς παραλαμβάνοντας καὶ

έπιμαρτυρούντας τοῖς τόποις καὶ αἱ ὺιακρίσεις έσονται, πλὴν έκ τε τού

9 ποτι οριτο συγκρατικής. Ο ατι έπικαρπία? 14Η ρίςετ ίοοιισ ,, Ρίτιιιίο. ΙΙ, 19, 9.

98 ποιήσονται ν. 80 παρατροπὴν 8] παρα οι 5ιιρι·τι πήν ναί ιρήν τ'. 81 γάμον

τη γάμων να. ἐὰν Μ τό θ' Υ. 38 ρόλους τι, σαιτ. 5.
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παραὸιὸόντος καὶ τού παραλαμβάνοντος καὶ τῶν τόπων τὸ εῖόος τού

άποτελέσματος καὶ ἡ έκβασις τών πραγμάτων κριθήσεται. προβλέπειν

όέ ὸεῖ καὶ τὸν κύρτον τοῦ παραὸιὸόντος ή παραλαμβάνοντος, ἐν όποίῳ

Ζῳόίῳ τέτευχε· καὶ ούτος γάρ ένεργήσει <ϊκαὶ:› προς το είὸος καὶ τὸ

άποτέλεσμα έσται. τὸ ὸέ όεύτερον Ζώὸτον το άπο ώροσκόπου καὶ τὸ

η' ἀργὸν καὶ θανατικὸν κριθήσεται· ἐν τούτοις παράὸοσις ή παράληψις

όταν γένηται, ἐκ θανατικών προφάσεων ώφελούνται, καὶ μάλιστα

όταν ἀγαθοποιοὶ έπώσιν ή μαρτυρώσι, μείΖονες ώφέλεται γενήσονται·

εἰ όέ καὶ κακοποιοί, κρίσεις άμφιλογίαι έσονται ένεκα τής καταλήψεως

καὶ ἐπικίνόυνον τὸ έτος καὶ ἐπίλωβον ή άπρακτον. έσθί ότε μέν ούν

τῶν κακοποτών μόνων ἐττόντων ή σύν ὶὶ·ὶλίῳ Σελήνη ή 'Ερμή, καὶ

φονικὰ έγκλήματα άναλαμβάνουσι καὶ καθ' ἑαυτῶν κινόυνώόές τι

μηχανῶνται. ἐὰν όέ καὶ ὁ τής Άφροὸίτης ἐπῆ ή μαρτυρή, ένεκα φαρμα

κείας ἐπιταράσσονται ή ώς ἐπίβουλοι όιαβάλλονται. πλὴν θανάτου καὶ

καταλείψεως ὸηλωτικοὶ οί τόποι τού Κρόνου, κατὰ τὴν προς Δία παρά~

ὸοσιν κληρονομίας καὶ ώφελείας έκ νεκρών άποτελοῦντες° ἐὰν ούν καὶ

αύτη ή παρὰόοσις συνοράμη τη πρώτη χρονογραφία, ὰπαραβάτως

κληρονομίατ καὶ μεγάλαι ώφέλεται έσονται καΤά τὴν τής γενέσεως

ύπόστασιν. ἐὰν όἐ τής οιαιρέσεως ούσης ἐν ταῖς "Αώου πύλατς τύχη ή

αὐτὴ παράοοσις άπο Κρόνου καὶ εἰς Διός οίκον, κληρονομία έσται· ἐὰν

όἐ κατά μόνας ἡ παράὸοστς έλθη, καὶ ώφέλετα άπο νεκρικών· ὁμοίως

θέ κάν ἐν τῷ αὐτῷ Ζῳὸίῳ όντες Κρόνος καὶ Ζεύς παράόοσιν ή παρά

ληψιν ποιήσωνται. άπό άγαθού όαίμονος ή άγ,αθής τύχης ή κλήρου ἐὰν

γένηται παράόοσις ὰγαθοττοιῶν ἐπόντων, έσονται κληρονομίαι ή

όωρεὰ ή άγαθού τινος πρόφασις. ἐὰν σε πως οι θανατικοὶ τόποι τοῖς

άποκλίμασι τὴν παράοοσιν ποιήσωντατ ή καὶ τὰ άποκλίματα τοῖς θανα

τικοῖς, έπὶ Ξένης ή από Ξένης θάνατόν τινος άκούσονται· τα γὰρ ό'

άποκλίματα Ξένων καὶ όούλων τόπον σημαίνουσιν. ὁμοίως όέ καὶ οἱ

Δίὸυμοι καὶ ὁ Τοξότης καθολικῶς έπὶ πάσης γενέσεως τον περὶ όού

λων τόπον σημαίνουσι ότὰ το κοσμικόν~ ώροσκοπούντος γὰρ Καρκίνου

ό περὶ όούλων ἐν τούτοις καταλήγει. ἐὰν ούν έν ἐτέρω τις Ζῳόίῳ τόν

περὶ ὸούλων τόπον έχη, έν όἐ τούτοις εύρεθώσι κακοποτοί, ὰιτὸ

ὸούλων ταραχὰς καὶ άοικίας ύπομενοῦστν, έτι σε καὶ Ζημίας καὶ θανά

τους καὶ ορασμούς, καὶ μάλιστα τού Κρόνου γενομένου κατά τούσὁε

τούς τόπους· ἐὰν ὸέ άγαθοποιοὶ ἐπώσιν, εὐνοηθήσονται καὶ ἐκ τών ·

τοιούτων ώφελείας παραόέξονται καὶ αὐτοὶ ὸέ εὐεργέται είς αὐτούς

γενήσονται ή καί τινας άναθρέψουστν έν τέκνων μοίραις. το αὐτὸ οι

καὶ έπὶ τῶν λοιπών ὰποκλιμάτων νοείσθω.

8 ώσιν Μ. 19 ἐγκλίματα Μ.

13-14 φοτρμίας Μ, οοτι·. Μ. 14 όιαλαμβάνοντα.ι Μ. 15 καταλήψεως Μ. 90 Γατα.

σοὶ. καὶ. στα οίκον (οίκου). 93 ττοιήσονται Μ. 97 ἐπί Ξένοις Με. 30 ααοιὶ ίιι

ιιιααάί ιτοαίιαια ιιοτοεοορι.το ία Οιιτιστο σει.. 36 παρἐΕονται Μ.

5 τό ποιο από οιίοεταπι. 13 ένεκα ιι.αι ένεκεν Μ.
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ςιγ'.) Περί τής άπό ὺψώματος είς ύψωμα παραόόσεως.

>Από όέ ὺψώματος εἰς ύψωμα παράόοσις γινομένη άγαθοποιών

ἐπόντων ή μαρτυρούντων όοΞαστική καὶ ἐπωφελής, καὶ μάλιστα ἐὰν

ἰόίῳ τόπῳ ώσιν οί κύριοι. ὁμοίως όέ καὶ άπό ίόίων οίκων είς ύψώ

ματα παραόιόόντες ή καὶ άπό ύψωμάτων είς οίκους τών κυρίων ἐπόν

των ἐνεργέστερα τὰ άποτελέσματα καὶ ἐπίόοΞα όηλοῦσιν· ἀπό όέ

ταπεινωμάτων είς ταπεινώματα παραόιόόντες μέτριοι καὶ άνώμαλοι

γίνονται. Κρόνος όέ ή Άρης οίκείως σχηματισθέντες καὶ άπό ὶόίων

οίκων ή ύψωμάτων ή καὶ χρηματιστικών τόπων παραόιόόντες καὶ

παραλαμβάνοντες μεγάλας εὐεργεσίας καὶ όό.ἔας άποτελοῦσιν. ό μέν

ούν τοῦ Κρόνου κληρονομίας ἐγγείων κτημάτων θεμελίων ἐπικαρπίας

όιοικήσεως παρεκτικός καὶ μυστικής ἐγχειρήσεως καὶ παλαιών πραγμά

των κατορθωτικός, ό όέ τού Άρεος ἡγεμονικός. τηρούντων όἐ τών

ἀγαθοποιών καὶ 'Ηλίου καὶ Σελήνης οὶκείως έσχηματισμένων πρός

αὐτοὺς μεγάλας τὰς προφανείας καὶ ώφελίμους ἀποτελοῦσιν. ἀπόντων

όέ τών άγαθῶν καὶ τῶν φώτων έναντιουμένων καὶ ἀνοικείως έσχημα

τισμένων, (Ερμού όέ παρεμιτλεκομένου κατηγορίας καὶ ἐναντιώματα

καὶ μεγάλους κινόύνους καὶ έπιβουλάς καὶ θορύβους καὶ καθαιρέσεις

ἐπάγουσιν. ἐὰν όέ πως έπ' άλλοτρίων ύψωμάτων ή ῖόίων άνοικείως

παράόοσιν ή παράληψιν ποιήσωνται, άπό ύψους ή τετραπόόων καταρ

ριπτοῦσι τραύμασί τε καὶ αίμαγμοῖς ή ἐπικινόύνοις νόσοις περιτρέ

πουσιν έμπρησμοῖς τε ή ναυαγίοις περιτρέπουσι· τής όέ γενέσεως

βοηθουμένης καὶ ύπόστασιν χρόνων ἐχούσης τῷ βίῳ καθαιροῦσιν

ή τή όόιἔη. παρατηρητέον ούν «εἰ» οί τής αἱρέσεως ἡμερινής ή νυκτε

ρινής άντες τοῖς λοιποῖς σχηματίΖονται· ἐνεργέστεροι γάρ πρός τό

ἀγαθὸν καὶ αὐτοὶ ὺπάρχουσι τών λοιπῶν άστέρων καὶ κατά τὰς οίκείας

παραόόσεις ή ἐπεμβάσεις μεγάλων ἀγαθών αἴτιοι καθίστανται· εἰ όέ

άλλως, κωλυτικοὶ καὶ ἐγκοπτικοὶ όόΞης καὶ ώφελείας. κατά τοῦτο όέ

κακοποιοὶ ώνομάσθησαν, ἐπεὶ Ζωής παραιρέται είσί, πρός όέ τα λοιπά

εὐεργετικοί· ἐπεὶ καὶ ὁ τοῦ Διός καὶ ὁ τής Άφροόίτης ἐν ταῖς παραόό

σεσιν ή έπεμβάσεσι όυτικοὶ καταλαμβανόμενοι ή άνοικείως ή παρα

πεπτωκότες ἐπιτάραχον τόν χρόνον καὶ όύσπρακτον καὶ ὺπερθετικόν

ἀπι›τελοῦσι καὶ τῶν προσόοκωμένων έλπἱόων ή ώφελειῶν παραιρέται

γίνονται, πρός ἐπὶ τούτοις όέ καὶ Ζημίας ἐπάγουσι καὶ ψυχικἀς βασά

νους καὶ ἐν τοῖς όιαπρασσομένοις κακίσεις.

3 ροσειίο ἐὰν (έν) τιιιί ατμού πιούμε] ίόιοτυπώσιν. 11 έγγίων ν.

ται ν. 90-91 καταρίπτοθσι ν. 91 αοταρο ι.ὶοὶ. περιτρέπουσιν.

ρεσιν (σημαίνουσιν). 31 νίιτ οριιιι άνοικείως έσχηματισθέντες).

90 ποιήσον

93 ίοτε. καθαί
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(ισ.) Περὶ φάσεως τῶν άστέρων καὶ ἐπεμβάσεως.

Καθολικῶς ούν ἐπὶ πάντων τῶν άστέρων παρατηρητέον· ἐπάν γάρ

άνατολικοὶ εύρεθῶσι παραόιόόντες ή παραλαμβάνοντες καὶ τοῦ έτους

κυριεύοντες ή τῶν καθολικῶν χρόνων, κατά όέ τὴν ἐπέμβασιν είς τούς

χρηματιστικούς τόπους γένωνται καὶ τὴν άνατολὴν ποιήσωνται, προ

φανῶς τὰς πράξεις ἀποτελοῦσι· ή γὰρ όύναμις αὐτῶν τότε όιεγείρεται

καὶ κατὰ τὴν ίόίαν φύσιν έκαστος τό ἴόιον άποτελεῖ. ὁποίας γὰρ όυνά

μεως καὶ άποτελέσματος κυριεύει κατά γένεσιν ή ό όηλοῖ ό ένιαυτός

ἐφί ού ἐστι Ζῳόίου, ἐκείνου ἐνεργήσει τό άποτέλεσμα. ἐὰν όἐ τόν

πρῶτον στηριγμόν ἐπέχωσι καὶ άναποόιστικοὶ εύρεθῶσι, τά τε προσ

όοκώμενα καὶ τὰ πράγματα καὶ τὰς ιίιφελείας καὶ τὰς ἐγχειρήσεις ἐν

ύπερθέσει ποιοῦσιν. ὁμοίως όε καὶ ἐν ταῖς ἀκρονυχίαις ἀσθενέστεροι

καὶ ἐμπούιστικοὶ γενήσονται, φαντασίας μόνον καὶ ἐλπίόας προ

όεικνύντες. εἰ όέ πως τό όεύτερον στηρίΖοιεν, τὰς μἐν ύπερθέσεις

όιεκλύουσι καὶ εἰς τὰς αὐτὰς πράξεις ἀποκαθιστῶσι καὶ εἰς εὐστάθειαν

καὶ κατόρθωσιν τοῦ βίου άγουσιν· ἐὰν σε ὑπό όύσιν φέρωνται'

ἐγκοπὰς καὶ λύπας ἐν τοῖς όιαπρασσομένοις ἐπάγουσιν, έτι όἐ καὶ

σωματικούς κινόύνους καὶ ἀσθενείας καὶ κρυπτῶν τόπων πόνους.

πολλάκις όέ καὶ όόξας ή μεγάλας έλπίόας προόείξαντες ἐπὶ τό χεῖρον

ἐτράπησαν. ἐπάν ούν κακοποιοῦ τι κατά γένεσιν ἀποτελούντος καὶ τόν

ἐνιαυτόν έχοντος κατ' ἐπέμβασιν κακοποιός ἐπεμβή, ἐπίτασιν τοῦ

κακού ποιήσεται· εἰ όἐ άγαθοποιός, παρηγορίαν τινά καὶ βοήθειαν. τό

όμοιον όἐ καὶ ἐπὶ τῶν άγαθοποιῶν νοείσθω· ἐπὶ πάσης σε γενέσεως

ἐξαιρέτως ό τοῦ Διός άστὴρ κατ) ἐπέμβασιν γενόμενος ἐπὶ τούς ἐνιαυ

τούς ή τα τούτων τετράγωνα ή όιάμετρα καλῶς μεν όντων τῶν χρόνων

ή ἐν χρηματιστικοῖς τόποις μεγάλας ἐυεργεσίας καὶ όόξας άποτελεῖ καὶ

μάλιστα ἀνατολικός γενόμενος μάλλον ἐπισχύσει τῶν όοκούντων

ἐπικρατεῖν τούς χρόνους· κακών όἐ όντων καὶ αὐτός κατ, ἐπέμβασιν

γενόμενος άσθενέστερος γενήσεται καὶ τὰς εὐεργεσίας καὶ όόξας

ύπερθέμενος μετέωρος γενήσεται· εἰ όἐ άνατολικός τύχη, μετρίως

παρηγορήσει ή ώφελήσει.

(ισ.) Περί τρίτου καὶ ἐνάτου τόπου άπό ώροσκόπου.

'0 γ' ή ό θ' τόπος ἀπό ῶροσκόπου παραόιόούς ή παραλαμβάνων

ἀγαθοποιῶν ἐπόντων ξενιτείας ἐπ' ἀγαθῷ άποτελεῖ ή ἐπὶ ξένης ή άπό

ξένων πράξεις καὶ συστάσεις ἀποτελούσι· κάν όισώματος ό τόπος

'7 εοτιιοτιιία που απο; ίσιο. 8(ή) εφ' ού οι 9 ἐκεῖνο. 19 άκρωνυχίαις ν.

13-14 προσόεικνύντες 1'. 14 στηρίΖοιε 17. 15 παίξεις Υ, πράξεις Η. 95 καλῶς

οι ορίσω· 1οὶοτο.ιιι1ιιττι. 97 μάλλον] οοιιτροτιαίιιττι ίτι Υ ουρά Ιερό μἐγιστον.
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τύχη, πλειστάκις ώφεληθήσονται ή πολλὰ Ξενιτεύσουσι. τινὲς μέν ούν

ἐν τούτοις τοῖς τόποις χρηματίΖονται άπο θεοῦ καὶ τὰ μέλλοντα προγι

νώσκουσι καὶ θεῷ έκθυσίας ή εὐχὰς ή άναθήματα κατασκευάΖουσι,

τινὲς οι καὶ ὶιιὰ θεοῦ πρόνοιαν άσθένειαν ή συνοχὴν ή αἰτίαν ή πάθος

ή κίνουνον [οί] ἐκφυγόντες θεῷ εύχαριστοῦσιν. ύποστάσεως οι μεγάλης

ούσης καὶ τῶν καθολικῶν χρόνων συνεπισχυόντων άπό βασιλέως

ὸωρεὰς λαμβάνουσι καὶ πίστεις ήγεμονικὰς ή ἐέουσίας, ή πραγμάτων

καὶ αἰτίας ὸιὰ βασιλικής τύχης ἐκπλοκὴν ποιησάμενοι ἐπίὸοΞοι καθί

στανται· οἱ όἐ καὶ ναῦς ή ὶερὰ ή βασιλέων τύπους κατασκευάσαντες

άείμνηστον φήμην άναλαμβάνουσι. κακοποιῶν οι ἐπόντων ή μαρτυ

ρούντων τοῖς τόποις ἐπηρεάΖονται ἐπὶ Ξένης καὶ Ζημίαις ή ἐνὅείαις

περιπίπτουσι καὶ οὐ οιευθύνουσι κατὰ τὴν Ξένην, πλάναις όἐ καὶ κινὸύ

νοις περιτρέπονται καὶ ώς άπο θεοῦ μήνιν έχοντες ὅιατελοῦσι μεμφό

μενοι τὴν ίοίαν είμαρμένην. τινὲς θέ καὶ κατ> ἐκείνους τοὺς χρόνους

άρνοῦνται τα θεῖα καὶ έτεροσεβούσι ή ἀθεμιτοφαγοῦσιν· οί οι καὶ ἐν

προγνώσει γίνονται καὶ χρησμοὅοσίαιςή μαντείαις ή ώς μανιώὸεις

λαμβάνονται· οί ὅέ καὶ ἐν μείΖονι τύχη καὶ απο] καθεστῶτες ἀπὸ Ξένης

ή άπὸ Ξένων ταραχάς άναὅέχονται περιβοησίας τε καὶ όχλων ἐπαναστά

σεις ή πόλεων, ών χάριν κίνουνον οὐ τον τυχόντα ὅιὰ τήν περὶ αὐτῶν

πίστιν ύπομένουσιν έχθρας τε καὶ προὸοσίας· έσθί ὅτε μέν ούν καὶ

κατηγορίαις περιπεσόντες καὶ βασιλικοῖς φόβοις καθαίρεσιν οόΞης καὶ

βίου κομίΖονται.

Ως.) Περὶ άνωμαλίας γενέσεων.

Πρὸ πάντων ούν ἀναγκαῖον πάσης γενέσεως τήν ύπόστασιν καὶ τὴν

τάΞιν ἐπιγνόντας ούτως καὶ τὰς τών ἀστέρων καὶ τῶν Ζωοίων άρμό

Ζεσθαι φύσεις, ίνα μὴ τὸ αὐτὸ άποτέλεσμα ἐπὶ τών μετρίων καὶ ἐνὁό

Ξων λέγηται, άλλά οιάφορον. καὶ γάρ έκαστος άστὴρ καὶ έκαστον

Ζώοιον καὶ μετρίαν έχει φύσιν εὐεργεσίας ή κακώσεως καὶ ένοοΞον

ἐπέχει ή μείΖονα κάκωσιν· ὅθεν καὶ μεγάλων άγαθῶν αἴτιοι καθίσταν

ται, ότἐ ὸἐ κακών. ἐπὰν ούν ἐπίσημον καὶ λαμπρὰν ύπόστασιν εύρωμεν

οιαφυλασσομένην ὑπὸ τής τῶν άγαθῶν μαρτυρίας ἐν ταῖς χρονικαῖς

παραοόσεσι κακοποιῶν ἐχόντων τοὺς χρόνους ή καὶ κατὰ τὴν ἐπέμ

βάσιν τοῖς κέντροις ή χρηματιστικοῖς τόποις ἐπεληλυθότων, οὐὸέν

1 πληστάκις ν. 9 ί. ε. ι1ειιε είε χρηματίΖει. 8 ἐκπλοκή εὶίειτπ πρωί Ατίοιπίιί.,

19, Η, πίιί " νοκ οοι·τπρία,, ίίετοίιετ ποπ τεεὶε. 9 επ ναούς? 13 μήνην ν.

15 έτερω σέβουοι ν. Οίιτίεὶίειποι·πιπ Θύεστεια όεῖπνα εί οί›πει·νιιι·ί νίάεπτιιτ; ότι

νείίὶίε Αερνρίίοι·ππι οίί›ίε ιποπεί. Οπιποπὶ ιοί. αιτία., ν, 199, 19; 909, 30) [ειίία

ρι·ο.είιεὶ 11'είίπιαιιπ, Ρι·αριια·τιί.ιαπιπιίαιια, 1, 30, τιτίπ.], ποπ τεεὶε ορίτ.ιοι·. 18 μαν

τείας ν (ας νι εκ?). 17 συλλαμβ.Οππιοπὶ. 95-98 απ έναρμόΖεσθαι? 99 απ

επέχει <ῇώφέλειαν)? ροειτίε καὶ (ότἐ μέν). 39 1'οι·ε. ὰεί. τὴν. 33 ἐπιλεληλυθό

των ν, εστι: τίπ1›ίίτιιιε.
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λέγομεν άτοπον πείσεσθαι τήν γένεσιν·τὰς ὁέ οίκονομίας [ως] παντελῶς

ατάκτως οιοικήσει καὶ περιβοησίας ή ιμόγους άναὁέΞεται έν τε θορύ

βοις καὶ φόβοις γενήσεται. ἐὰν όέ πως ὁ 'Ήλιος ή ή σύνοὁος ή ή παν

σέληνος κακωθή, παράνομόν τι καὶ βίαιον ὁιαιτρα.ἔάμενοι ταραχάς τε

καὶ πολυθρυλλήτους ‹έκινὁύνους) ὺπομενούσι καὶ πόλεων ή έχθρῶν 5

ἐπαναστάσεις, ῶν χάριν ἐπιθορύβως οιάγουσιν. έπὶ τῶν ούν τοιούτων

συγκρίνειν ὁεήσει τήν τῶν ἀγαθοποιῶν συμπαρουσίαν ή μαρτυρίαν,

ένα αἱ αίτἰαι παρεκὁράμωσιν, ήγουν καθαιρέσεις καὶ άτιμίας προλέγειν.

ἐὰν όέ μόνη ή Σελήνη ή ὁ ῶροσκόπος κακωθή, ὁιὰ σκυλμούς σωματι

κοὐς καὶ ἐπισφαλεῖς νόσους άφαντασίωτος ή τής άρχής οόΕα γενή- 10

σεται άνιαρά τε καὶ έπιίιουνος τοῖς κεκτημένοις. ἐὰν ὁέ πως ή ὺπό

στασις τής γενέσεως άπρακτον καὶ ἰὁιοπράγμονα βίον ὁιάγουσα

εὐρεθή, ούτε ἐν ταῖς τῶν χρόνων παραὁόσεσιν ούτε ἐν ταῖς τῶν κατ)

ἐπέμβασιν σχηματογραφίαις χρή λέγειν ποικίλα καὶ παράὁο.ἔα πράγματα

ούτε καινοποιίας πράἔεων ή μεταβολὰς ούτε τοὺς πάνυ εὐὁαίμονας οἱ 15

κακοποιοὶ ἐπεμβάντες εἰς τούς χρηματιστικοὺς τόπους καταβλάιμουσιν

ούτε μήν οί άγαθοποιοὶ τοὺς μετρίους ιίιφελήσουσι ὁιὰ το πρόληιμιν

καθολικὴν ύπάρχειν, ήν ἀλλάΕαι τὰ κατά μέρος ού ὁύνανται. είσὶ μέν

ούν πολλαὶ γενέσεις άπο μεγάλης τύχης καὶ ὁότἔης εἰς ταπεινότητα

κατερχόμεναι, ἀλλαι ὁέ ἀπό μετρίας τύχης καὶ ἀπὸ γένους ἀὁόΕου είς 20

εὐὁαιμονίαν καὶ περιφάνειαν καταντῶσαι. ἐπὰν ούν εἰς ύψος φερομένη

ή γένεσις εύρεθή ἐκ τῶν καθολικῶν αἱρέσεων, ἐν ταῖς κατά μέρος χρο

νογραφίαις ἀγαθοποιῶν μέν ἐχόντων τοὺς χρόνους λαμπραὶ ἐπισημα

σίαι καὶ ιίιφέλειαι καὶ προκοπαὶ παρακολουθήσουσι, κακοποιῶν ὁέ

ἐχόντων μετεωρισμοὶ καὶ ταραχαὶ καὶ ἐνοχλήσεις σωματικαί, ή ὁέ 2:

ύπόστασις ἀκαθαίρετος ὁιαμένει. ἐὰν ὁέ πωςή γένεσις είς ταπεινότητα

φέρηται ἐκ τῆς καθολικής ύποστάσεως, οί μέν άγαθοποιοὶ τοὺς ἐνιαυ

σίους χρόνους λαβόντες ή ἐπεμβάντες όισθενέστεροι εἰς τὸ εύεργετεῖν

γενήσονται, παραχωρήσουσι ὁέ τοῖς κακοποιοῖς [εἰς] τὸ καταβλάιμαι τήν

γένεσιν. ούτως ούν πάντοτε ούτε οί άγαθοποιοὶ ἀγαθοποιὸν τόπον 80

ἐπέχουσιν ούτε μήν οί κακοποιοὶ κακοποιόν, άλλά ὁιὰ τής καθολικής

ύποστάσεως είς τὰς κατά μέρος χρονογραφίας ἐναλλασσόμενοι καὶ

γινόμενοι άγαθοποιοὶ ***.

'Αλλως τε τὰς πράἔεις έκάστης γενέσεως ὁεῖ έΞετάΖειν, πότερον ἀπὸ

'Ερμού ή "Λρεος ή 'Λφροὁίτης ή Κρόνου τήν ἐνέργειαν έχει ή άπό 85

'Ηλίου καί Σελήνης καὶ Διός, ένα ένὁοἔος ή ύπόστασις εύρεθή. ούτως

γὰρ ἐν ταῖς παραὁόσεσιν έκαστος τῶν άστέρων καλῶς σχηματισθεὶς ή

κατὰ τὴν ἐπέμβασιν ἐπελθυὶιν περὶ τήν τής πρά.ἔεως άσχολίαν υίιφέλιμος

καὶ ὁο.ἔαστικός γενήσεται ό ἐνιαυτός. οίον ἐὰν έλθη Κρόνος ἐπὶ (Ηλίου

ή Σελήνης τόπους, περὶ ά ὁηλούσιν ἐκ τῆς ίοίας φύσεως ὁ “Ηλιας ή ή .το

γ!

9 οιοικήσεις ν. 8 νειάτα ειιὶ›ο1›ει:ιττιι. 18 ήν] ή ν. 89 μοεεἱ8 εναλλάσσονται

γινόμενοι ἀγ. (ή κακοποιοὶ). 87 ποτπίπειὶίνιιτπ αὶιεοὶιιίιιτπ 1οίετανί.
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Σελήνη ή οί τόποι, περὶ έκεῖνα καταβλάιμει· ὁμοίως όέ κάν έτι' αὐτοῦ ὁ

ἐνιαυτός (ή) ή πρὸς αὐτόν έκπέση, ήτοι όπου έκειτο κατά γένεσιν

ή όπου κατὰ τὴν έπέμβασιν, περὶ έκεῖνα ἐρούμεν τα αποτελέσματα. καὶ

οἱ λοιποὶ σε τῶν άστέρων καὶ ὁ“Ηλιος καὶ ἡ Σελήνη ἐν τῷ σχολαστικῷ

τύπω γενόμενοι καὶ χρονοκρατούντες ένεργέστεροι καθίστανται, έναν

τιούμενοι Μέ έπιτόιραχοι. ἐπὶ πάσης ὁέ γενέσεως ὁ από 'Ηλίου καὶ

Σελήνης καὶ ῶροσκόπου ἐνιαυτὸς έαν τι μηνύη, απαράλλακτον καὶ

ήτοι ἀγαθὸν ή φαύλον. οίον ἐὰν πρός 'Αφροόίτην ή Δία ἐκπέση ή είς

χρηματιστικούς τόπους, ἀγαθὸν· εἰ όέ προς Κρόνον ή”|-λρεα ή κεκακω

μένους τόπους, φαύλον· έαν όέ πρός ἀμφοτέρους ή παράόοσις

γένηται, τι όηλούσιν οί αστέρες ή οί τόποι, ἐν τῷ έτει γενήσονται· ἐὰν

~Μέ αἱ τρεῖς ψήφοι ανόμοια Μιλούσι, ποικίλον τό έτος καὶ άνῶμαλον

?Ο

25

35

40

γενήσεται. βέλτιον μέν ούν καὶ τοῖς άγαθοποιοῖς τούς κακοποιούς

παραΜόόναι ή τοῖς κακοποιοῖς τούς ἀγαθοποιούς° ἐὰν όέ άστὴρ αστέρι

τ παραΜόῷ όντι έν ένὶ Ζιμόίω τουτέστιν οἰκοόέκτωρ γενόμενος ἐν τοῖς

χρηματιστικοῖς τόποις, πρακτικὸν τόν χρόνον ἀποτελεῖ.

Δοκεῖ σε καὶ ούτος ό λόγος φυσικός ύπαρχειν, 'ίνα από έκάστου

τόπου σημαίνοντός τι ή ἄφεσις τῶν ἐτῶν γένηται, οίον από τού

μεσουρανήματος όταν περὶ πράἔεως Ζητῶμεν, καὶ από τού περὶ γάμων,

όταν περὶ γυναικός, καὶ από τού περὶ όούλων, όταν περὶ σωμάτων, καὶ

ὁμοίως από τού περὶ τέκνων. Ἐὰν ούν εύρωμεν εἰς τὸν καταλήἔαντα

τόπον άγαθοποιούς ἐπόνταςή μαρτυρούντας ή καὶ χρηματιστικὸν τὸ

ΖῷΜον, έρούμεν κατόρθωσιν ή ῶφέλειαν ή καταθυμίαν προαιρέσεως

τὴν έκβασιν. ἐπὶ παντός οι εἴόους τόν οίκοοεσττότην τού οίκοόεσπότου

συνθεωρεῖν ὁεήσει ἐν ποίω μασίφ έπεστι καὶ πῶς ἐσχημάτισται~ ἐὰν

γαρ ό οίκοὁεσπότης τού Ζωοίου κακῶς πεσων αίτιόν τι όηλοῖ, ὁ όέ

τούτου οἰκοόεσπότης καλῶς πέση, άντανάλυσις τού κακού γενήσεται

καὶ από μέρους ωφέλεια ή τῶν προσόοκωμένων κατόρθωσις· λαμβά

νουσι όέ καὶ πίστεις τινες ή όωρεάς από μειζόνων ή βασιλικῶν προσω

πων τῶν καθολικῶν χρόνων ὑπό “Ηλίου καὶ Σελήνης ή τῶν άγαθοποιῶν

Μακρατουμένων καὶ τῆς ἐπιΜαιρέσεως καλής γενομένης. μάλιστα οέ

καθολικῶς ἐπὶ γενέσεως, ἐὰν Ζεύς Κρόνον καθυπερτερη ή καὶ τετρά

γωνος ή τρίγωνος ή Μάμετρος ύπάρχη ή συμπαρή, ὁμοίως όἐ καὶ ἐὰν

>'Αρης τρίγωνος ή τετράγωνος ή ἐν τῇ έπικαταὁύσει εύρεθή Διός ἐν τῷ

ύπογείω όντος, μείΖονες αἱ όωρεαὶ καὶ έπωφελεῖς. ἐπὶ οι τῶν παρεχο

μένων έτέροις όωρεας ή φιλοοοΞούντων είς όήμους καὶ ἀναλισκόντων

είς όχλους, έαν μέν ὑπό Κρόνου καὶ “Αρεως 'Ερμής εύρεθή άκαταμαρ

τύρητος ἐπὶ γενέσεως ὑπό Διός καὶ Άφροόίτης μαρτυρούμενος,

φιλόόο.ἔοι γενήσονται καὶ πλείστης εύφημίας μεθέξουσι καὶ τιμής~ ἐὰν

όἐ ὑπό Άρεως έπιθεωρηθή, μετάνοιαν καὶ μέμιμιν καὶ ταραχὴν ἔΞουσι

καὶ εύθρυλλήτους περιβοησίας, καν ἐκτενῶς εἰς τὰς ἀναλῶσεις ύπαχ

4 ιιονιιτιι Ιοι:ὶ ιιοτιτειι. 7 ασ ίτιὶεςτί1αίο άιιὶ›ὶίο. 27 αντανάλησις ν. ?8 προορ

κωμένων τι.
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θῶσιν· ἐὰν όέ ὺπό Κρόνου, πεφεισμένως καὶ ἐπιψόγως ή ἐπικινόύνως

όιατελοῦσιν· ἐὰν όέ καὶ ύπό ἀγαθοποιών, ἀμφότερα συμβήσεται.

Πόσα μέν ούν άστέρος μαρτυρία όυναστική, ἐ.ἔαιρέτως όέ ἡ κατά

τετράγωνον ή όιάμετρον· κριθήσεται όέ καὶ ἐν τοῖς ὶσαναφόροις. ἐν όέ

Ταύρῳ καὶ Παρθένῳ ή παράόοσις γινομένη άπό τούτων ἀβέβαια καὶ

τὰ ἀποτελέσματα όηλοῖ καὶ ύπερθετικά ή ἐπίόικαὴ παν *** έν όέ ΤοΞότη

καὶ Αίγόκερῳ αἰνιγματώόη καὶ ἐπιΖήμια όιά τό είναι ἀτελή τὰ Ζῷόια.

φυσικωτέρας όέ τής όιαιρέσεως ούσης οὐ μόνον ἐπὶ γενέσεως σκοπεῖν

όεήσει τὰς παραόόσεις, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ καταρχών καὶ όραπετών ἐπιγνόν

τας τὴν ώραν καὶ ἀστερίσαντας τῷ αὐτῷ τρόπῳ χρήσθαι καθάπερ ἐπὶ

γενέσεως καταρχών. ἐπὰν Κρόνος καὶ Άρης λόγον έχωσι πρός "Ηλιον

καὶ Σελήνην ή τόν ώροσκόπον ήτοι κατ' έναντιότητα ή καθυπερτέρησιν

ή κατά έτέραν κακώσεως όύναμιν, ἐὰν όέ πως γένεσις παιόός όοθή

μηόέπω όυναμένου χωρεῖν άποτέλεσμα οίον πράἔεως ἀρχὴν, παραόό

σεις όέ τών ἀστέρων εύρίσκωνται, πρὸς τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα

γενήσεται τὰ ἀποτελέσματα, έσα ότε καὶ πρὸς τὸν όεσπότην, έως άν

τόν τής ἀκμής χρόνον καταλαβών ὁ γεννηθεὶς αὐτός ἀναλάβη τα

σημαινόμενα· μόνον όέ τά όυνάμενα χωρεῖν αὐτῷ προσνέμειν οίον

όωρεὰν κατάλειψιν ή όιωνυμίαν χάλασμα καὶ ἐΕανθήματα καὶ τὰ λοιπά.

έσθ> ότε μέν ούν καὶ παράόοΕά τινα ἀποτελέσματα τοῖς τοιούτοις

είωθεν συμβαίνειν, άτινα πρόόηλα γίνεται ἐκ τῆς καθολικής ]καὶ] συγ

κρίσεως τών άστέρων. όεῖ ούν καὶ κατά τὰς ἡλικίας καὶ κατά τὰ έθη

τών τόπων καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰ ἀποτελέσματα συναρμόΖεσθαι κατά

τοὺς σημαινομένους χρόνους· ούτως γὰρ ἀόιάψευστος ή πραγματεία

κριθήσεται. πρός όέ όοιοῖν γενέσεων ήτοι ἀόελφών ή ἀνόρός ή γυναι

κός ή συγγενών ή άλλων φιλικών προσώπων όεῖ κατά γένεσιν τῷ

προσοικειωμένῳ τό ἀποτέλεσμα ἀποφαίνεσθαι κατὰ τὸν ἐπιβάλλοντα

χρόνον καὶ λέγειν έκείνῳ πρότερον ή ύστερον συμβήσεσθαι, τῷ ό'

έτέρῳ ἐκ όευτέρου μέρους τόν τρόπον άπονεῖμαι. οίον ἐὰν τινι φέρη

ώφεληθήναι άπό νεκρικής προφάσεως, έτέρω όέ καθολικώς κληρονο

μίαν, ἐΞ ής ό προειρημένος προσόοκήι τὴν ώφέλειαν, οὐκ ἐν τοῖς

χρόνοις τούτοις γενήσεται ἡ ώφέλεια άλλ' ἐν τοῖς τοῦ τὴν κληρονομίαν

προσόοκῶντος· ἐκ γὰρ τοῦ μεσουρανήματος καὶ τὸ ἀποτέλεσμα γενή

σεται ή πολλάκις περὶ ένός μέν τάχιον γέγονε τό ἀποτέλεσμα, περὶ όέ τόν

έτερον μετά χρόνον τό αὐτό ήτοι όι) ἀποόημίαν ή κρίσιν ή κατηγορίαν ή

έτέραν τινὰ αἰτίαν· τό όέ όμοιον ἐπὶ όόΞης καὶ όωρεάς καὶ άγορασμών

1 πεφησμένως να 4 τετραγώνου γιοι· οοττιρ. 11. ροεοίο συγκριθήσεται όέ καὶ

(ἡ) ἐν. 5 αυτή νίιὶοαίὶει Μάτια. θ ροεί παν ὶιιο. ν111ιιι. ν ροοείε ο. ς. ·ιτανώλεθρα.

7 ὶιαοο οτιίτα αίνιγματώόη οί ἡμιτελή ὶΜι1Χ11τ1. 107,96; 109,9 1ιιιτὶτν.; ΟιτίαΙ., 1, 186, 7).

καὶ ἐπιΖήμια] κατεΖητημία ν. 11 ατι ἀεὶ. καταρχών'ίὶ 13 ί”οτε. 1τιοιτατι ροεί όύνα

μιν. 15 εύρὶσκονται ν. 18 σημαίνοντα Μ”. Ζ νέμειν ν. 19 ατι χαλάσματα “Ρ

95 πρός 11111 οιτροοίτιει ἐπὶ. όυοῖν Β. 98 συμβήσεται Ψ. 31 έΞής ν. 33 ἀποτἐ

λεσμα εοτίρεί ιιί›ί ία ν_είςτιιιτα 34 ατι περὶ ένα?
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καὶ πράσεως καὶ κοινωνίας καὶ συναρμογής ή ξενιτείας καὶ τῶν λοιπῶν

τῶν ἐν βίῳ συντελουμένων νοείσθω. ένθεν ότε μεν εἴωθεν προλαμβά

νειν τὰ άποτελέσματα, ότε οι ἐπιβραόύνειν όιὰ τὰς τῶν γενέσεων

συμπαθείας ή καὶ ἐναντιότητας· καὶ καθάπερ όι' όργάνου ή φύσις ἐκ

τῆς τῶν άστέρων ἀνακυκλήσεως τὰς τῶν άποτελεσμάτων όυνάμεις

ἀνήπλωσε, ότε μεν αἰφνιόίως ή ἀπροσόοκήτως ἐπιφέρειν, ότε ό'

ἐπιτείνειν καὶ όιακατέχειν μετὶ ἀνάγκης, μέχρις ού ό τὴν ἐναρμόνιον

τῶν πραγμάτων κεκτημένος πρόφασιν παραλάβη τούς ἀστέρας.

Δεῖ σε καὶ ἐκ τῶν κοσμικῶν τὰ τοιαῦτα ύποόείγματα μαθόντας

συγκρίνειν, όπου οὐ πάντοτε ό Ήλιος ἐκ τῶν τροπικῶν μοιρῶν τὰς

μεταβολὰς τῶν ἀέρων τὰς αὐτὰς ποιεῖται, ἀλλ' ότε μεν εἰς εὐκρασίαν

προλαμβάνων τό κοσμικόν κατάστημα άγει, ότε σε τὰς χειμερίους

τροπὰς εύόιος όιελθῶν ἐξ ύστέρου πολλὴν Ζάλην καὶ φοβερὰν ἀνέμων

όοπὴν κατεσκεύασεν· ούτε μὴν ή Σελήνη κατά τὰς όοκούσας φάσεις

τάς ἐπομβρίας συντελεί ή μετά τούς συνόέσμους ἀνίσχει τόν ἀέρα,

άλλ> ότε μεν προχειμάΖει καὶ προλαμβάνει τὴν τής φύσεως αἰτίαν ώς

παρὰ προσόοκίαν σύγχυσιν οὐ τὴν τυχοῦσαν τῶν καιρῶν γίνεσθαι,

ότε όε μηό, όλως ἐνόειξαμένη χειμερινὴν στάσιν ἐν αὐτή τη φάσει

εύόιον τόν ἀέρα κατέστησεν, έσθέ ότε όε παραλλάξασα τὴν τοῦ συν

όέσμου λύσιν είς χειμέριον μεταβολὴν ἐχώρησεν. ὁμοίως όε καὶ αἱ

λοιπαὶ επισημασίαι τῶν άστέρων καὶ όύσεις ού κατά τὰ αὐτά γενή

σονται, άλλ> ότε μεν προλήψονται ότε σε ἐξ ύστέρου τὰς φάσεις

ποιήσονται, έσθ' ότε σε οὐό' όλως ἐνόείξονται. ταῦτα όε συμβαίνει

ἐναλλάσσεσθαι παρὰ τὰς τοῦ έτους άνατολὰς καὶ συνόόους καὶ πανσε

λήνους καὶ εκλείψεις καὶ τετραετηρίόας καὶ καθολικούς καὶ κυκλικούς

οίκοόεσπότας καὶ πρός τὰς τῶν κατὰ καιρὸν ἐπεμβάσεων ἐναλλαγάς.

(ιΖ'.) Περὶ παραόόσεως άστέρων καὶ άποτελεσμάτων

καὶ ώροσκόπου.

:Ακολούθως όε καὶ τὰς παραόόσεις τῶν άστέρων ύποτάξομεν. Ήλιος

μεν ούν Κρόνῳ παραόιόούς πονηρόν τό έτος άποτελεῖ· ἀπραγίας γάρ

καὶ ἐναντιώματα σημαίνει έχθρας όε ήάντιλογίας καὶ άπό ύπερεχόν

των ή πρεσβυτέρων κακώσεις καὶ ταγμάτων επαναστάσεις νόσους τε

ή όφθαλμίας ἀνωμαλίας τε βίου καὶ κινήσεις ἐπιφόβους ύποτακτικῶν

τε επιθέσεις καὶ πατρός θάνατον ή όμοίου πατρός. κακῶς πεσιύν

καταιτιασμούς ἀποτελεῖ καὶ συνοχάς.

Ήλιος Διὶ παραόιόούς τό έτος λαμπρόν τό έτος όηλοῖ καὶ πατρός

8 ατι τούς χρόνους ? 13 τρόπους ν. οοι·ι·. 8. 15 άνίσχει ὶιαιιιὶ ιιιιιιιιττι, μο11515

άναψύχει. 18 χειμερεινὴν Με. 31 όἐ] ιιοπιμο τε. απολογίας 179. 39 πραγμάτων

ν. 35 π. καὶ καταιτιασμού ὰπ. συν. 17 11151 μ1·αοειίο.1 ἐκ μι·ο καὶ. - -
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όό.ἔαν τῷ έχοντι καὶ όπερεχόντων συστάσεις καὶ εὐημερίας καὶ όωρεάς

καὶ πράΞεις ἐπισήμους ή άρχὰς ή σποράς τέκνων καὶ άγάμοις γάμον

άποτελεῖ καὶ ἐν τοῖς όιαπρασσομένοις ἐστὶν άνυστικός καὶ εὐκατόρ

θωτος άγαθάς έλπίόας προσὅεικνύων. - 'Ήλιος “Αρα νοσερόν καὶ

ἐπισφαλές τό έτος όηλοῖ καὶ πατρός κίνόυνον ή τού ὑπό τοιοῦτον

χαρακτήρα · αὐτῷ τ ταραχούς ἐμπράκτους καὶ μετὰ πολλής άνακρίσεως

κατορθῶσεις πραγμάτων έΕοόιασμούς τε καὶ ἀκαίρους Ζημίας καὶ άπό

μειΖόνων προσώπων έχθρας ή πατρός, ύποτακτικῶν τε κακωσεις

τομάς τε καὶ αίμαγμούς ή γιτι αίματος άναβολὴν καὶ τῶν ήγεμονικῶν

τόπων πόνους ή έπισκιασμους ἐπιφθόνους τε αἰτίας καὶ ἐπηρείας. -

(Ήλιος Άφροόίτη ἀγαθὸν καὶ προσφιλή τόν χρόνον όηλοῖ~ συστάσεις

γάρ καὶ φιλίας περιποιεῖ καὶ όωρεὰς καὶ τέριμεις συνηθείας τε καὶ

γάμους καὶ τεκνῶσεις ή άγορασμούς κόσμου ή σωμάτων, τοῖς ο' ἐν

ύπεροχή άρχὰς καὶ όόιΞας ἐπισήμους καὶ μειζόνων έλπίόων ἐπόπτας

πραγμάτων τε καὶ πάσης αἰτίας ἀπαλλακτικός. -“Ηλιος 'Ερμή άγαθός

πρακτικός ἐπικερόὴς κοινωνικός, είς τὰ ύποτακτικὰ πρόσωπα εὐεργετι

κός, περὶ τὰς όόσεις καὶ λήψεις άνυστικός. ἐὰν όέ πως ὑπό κακοποιῶν

θεωρηθή, όίκας καὶ ταραχὰς ἐπάγει, χάριν άργυρικῶν ή γραπτῶν

φόβους, όουλικῶν τε καὶ φιλικῶν καταγνωσεις άκαίρους τε ἐἔοόιασ

μους καὶ Ζημίας. -- Ήλιος Σελήνη πρακτικός καὶ φιλάνθρωπος άποτε

λῶν περικτήσεις καὶ άπό άρρενικῶν καὶ θηλυκῶν ωφελείας καὶ

συστάσεις γάμους τε καὶ συνελεύσεις καὶ γονὰς ἐπισήμους καὶ άπό

Ξένων ή άπό .ἔένης εύημερίας καὶ όωρεάς. - 'Ήλιος έαυτῶ έπιμερίσας

καὶ καλως σχηματισθεὶς λαμπράς έπισημασίας καὶ πράξεις άποτελεῖ

πρός τε ί.ιπερέχοντας καὶ μείζονας συστάσεις καὶ άπροσόοκήτους

ιί.ιφελείας. ἐὰν τε καὶ μετά ἀγαθοποιῶν τύχη ή μαρτυρηθή, μείζονας

τὰς όόιἔας καὶ τὰς υἰιφελείας ἐπάγει· νυκτός τα ήσσον ή έττιτάραχος

γενήσεται έχθρας άποτελῶν καὶ κρίσεις ή έπιφθόνους αἰτίας. εἰ οι καὶ

κακοποιός συμπέση ή έπιμαρτυρήση, μείωσιν βίου ή καθαίρεσιν όό.ἔης

ἐπάγει Ξενίας τε ἐπισφαλεῖς καὶ πατρός έχθραν ή κίνουνον καὶ πραγμά

των ταραχὰς.

Πρότερον μέν ούν χρὴ σκοπεῖν τὰς τῶν άστέρων φύσεις καὶ σχημα

τογραφίας· τής μὲν γὰρ οἰκείας αἱρέσεως έκαστος τυχων καὶ καλως

σχηματισθεὶς κατὰ τὴν ύπόστασιν τής γενέσεως τὰς τῶν άποτελεσμά

των όυνάμεις ἐνόείΕεται, τής τῶν λοιπῶν μαρτυρίας καὶ τῆς ἐπεμβά

σεως πολύ όυναμένης θραῦσαι ή προσεπιτεῖναι τό κακόν ή ῶφελήσαι

καὶ όοΞάσαι. βέλτιον μεν ούν ἐν χρηματιστικοῖς Ζωοίοις εύρίσκεσθαι

αὐτοὺς καὶ άνατολικούς· ἐὰν όέ ὑπό όύσιν τύχωσιν ή καὶ παραπέσωσιν

άνοικείως κακωθέντες, εἰς τοὐναντίον τραπήσονται.

ο τοῦ] τόν ν.

πραγμάτω τι.
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(ιη.) Ἑπιμερισμοὶ Σελήνης.

Σελήνη ἐαυτή ἐπιμερίσασα ἀηόής· ἐπάγει γὰρ έχθρας καὶ ἀντιόικίας

άπό μειΖόνων προσώπων καὶ βίου αὐΞο *** οίκείων τε ή γυναικός

άντικαταστάσεις· ἐὰν όέ κακοποιός ἐπιθεωρήση, σωματικὰς ἀσθενείας

5 καὶ κινόύνους αίφνιόίους ἀποτελεῖ. σκοπεῖν όέ όεῖ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ

καὶ αὐτό τό Ζῷόιον έν άι έπεστι ή Σελήνη, μήπως κακοποιός ἐπεμβὰς

χείρονά τινα ἀποτελέσει· εἰ ό' ἀγαθοποιός, λύσιν τῶν αίτιῶν, πλὴν

Ξενιτείας ἐπάγει καὶ μεταβολὰς τόπων, είθ) ούτως άπόροις κατόρθωσιν

τῶν πραγμάτων καὶ τῶν φαύλων ἴασιν άποτελεῖ. - Σελήνη Ήλίῳ

10 έπιμερίσασα κένωσιν βίου καὶ ἐἔοόιασμοὐς πλείστους ἀποτελεῖ καὶ

μάλιστα, ἐὰν ὑπό κακοποιῶν θεωρηθή, ἐγκοπὰς τῶν πρά.ἔεων καὶ

κενὰς έλπίὁας προόείκνυσι καὶ στάσεις καὶ ταραχάς οἰκείων τε άκατα

στασίας καὶ θηλυκῶν έπιπλοκὰς ή γάμους· τοῖς ό” ἐν εὐσταθεία. καὶ

όόΞη βίου ὐπάρχουσιν ἐΕοόιασμούς είς ἀγορασμόν ή κατόρθωσιν

15 πραγμάτων καὶ προκοπήν ή είς όωρεάς τινας καὶ εὐεργεσίας. -

Σελήνη Κρόνῳ ἐπιμερίσασα ποικίλον καὶ μετέωρον τό έτος καὶ μητρὸς

ἀσθένειαν ή θάνατον, ἐὰν περιή, έχθρας τε καὶ ἀκαταστασίας πραγμά

των καὶ τόπων μεταβολὰς καὶ ιμύΕεις πράΞεων καὶ σωματικοὺς κινόύ

νους καὶ κρυπτῶν πόνους ή αίσθητηρίων καὶ μάλιστα λειιμίφως ούσα·

20 άνατολής όέ ούσης ήττον τό κακόν, πλὴν βλαβερός καὶ λυπηρός ὁ

χρόνος. - Σελήνη Διὶ ἀγαθὸν καὶ πρακτικόν τόν χρόνον όηλοῖ ἐν

περιποιήσει καὶ συστάσει μειζόνων, όόέας τε καὶ άρχὰς ἀπό τε θηλυ

κῶν ωφελείας καὶ όωρεάς· ἀγάμοις γάμον, γεγαμηκόσι τέκνωσιν

συνηθείας τε προσφιλείς ή μητρὸς αύΞησιν βίου ή όόΕης τοῖς έχουσι

25 κατόρθωσίν τε πραγμάτων καὶ προσόοκωμένων ἐλπίόων συντέλειαν.

Σελήνη >'Λρει παραόιόούσα χαλεπός ὁ ένιαυτός καὶ μάλιστα ἐὰν ἀπό

άνατολής φέρηται ήμέρας· κινόύνους γὰρ καὶ ἀσθενείας ἀποτελεῖ,

αίμαγμούς καὶ πτώσεις ή πυρός ἐπιφοράς Ζημίας τε καὶ οίκείων

άκαταστασίας θηλυκῶν τε θανάτους ή χωρισμούς έχθρας τε καὶ κρί

80 σεις συνοχάς τε καὶ όχλων ἐπαναστάσεις. ἐὰν ό' ἀφαιρετικὴ τύχη ή

Σελήνη ή ὑπό όύσιν φέρηται μάλιστα νυκτός, πρός τα φαύλα ἐπιόντων

τῶν χρόνων καὶ πρός τὰς ἐπιβολὰς εύκατόρθωτον ἀποτελεῖ μετά

φόβων καὶ μόχθων. - Σελήνη 'Λφροὁίτη εὐεπήβολον καὶ ἀνυστικόν

τόν χρόνον όηλοῖ καὶ όό.ἔας καὶ συστάσεις ἀπό τε άρρενικῶν καὶ

85 θηλυκῶν συμπαθείας τε καὶ γάμους. ἐὰν όέ πως άνοικείως τύχωσιν ή

ύπό κακοποιῶν θεωρούμενοι, άηόίας καὶ φθόνους καὶ εἰς θηλυκά

πρόσωπα όαπάνας καὶ άθετήσεις. καθολικῶς μέν ούν πάντοτε ή

3 αὐΕο οί. Με. Μ ιιιι. Μ εί νει·ιιπι αύἐο, ί`ιιὶί. αὐΕομειωσεις. 7 άποτελέση ίοι·1. Με.

18 ιμύΕοις Μ. 19 λειιιιόφος Μ. 90 ποτπρε άνατολικής. 96 απίε έλπίόων ί'οτί. επί

καὶ ίπ Μ. 96 χαλεττόν Μ, σαιτ. 8. 98 (στα. (τε) καὶ. 30 ἀφαιρητικὴ Μ. 31 μπει:

ποπ τωρα. 36 είς] έκ Μ.
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παράὁοσις αύτη Ζηλοτυπίας καὶ στάσεις καὶ άκαταστασίας ἐπάγει

έχθρας τε πρός συγγενικά ή οὶκεῖα καὶ φιλικα πρόσωπα. - Σελήνη

'Ερμή πρακτικὸν καὶ εύκατόρθωτον πρός τε θηλυκά πρόσωπα καὶ τὰς

συστάσεις, καὶ ἐὰν μάλιστα μετά άγαθῶν συσχηματίΖηται · ἐὰν ὁέ μετα

κακοποιῶν, όίκας καὶ ταραχὰς ύπομενούσι χάριν άργυρίων ή γραπτῶν

ή φηφικῶν πραγμάτων καὶ άγῶνα μέγαν ύπομενούσι· καὶ ἐὰν μέν

ἐπιτόπως ὁ 'Ερμής εύρεθή κείμενος, περιγίνονται· έαν οι άτόπως,

καταοικασθήσονται καὶ ἐΞοΜασμούς πλείστους ποιήσονται.

(ιθ'.) Ἐπιμερισμοὶ ῶροσκόπου.

'Ωροσκόπος έαν κακοποιῷ παραΜόοῖ, κάκιστον τόν χρόνον άπο

τελεί, μάλιστα Κρόνω νυκτὁς, ἡμέρας όέ “ήταν κινόύνους γὰρ σωματι

κοὺς καὶ βιωτικὰς άνωμαλίας ἐπάγει φόβους τε καὶ αἰτίας ἐπιταράχους

πτώσεις τε ή σίνη. - Ώροσκόπος Διὶ λαμπρόν καὶ περικτητικόν τόν

χρόνον όηλοῖ καὶ όόΕας καὶ τάΕεις έπισήμους· οί όὲ από μειΖόνων

ῶφελούνται καὶ προάγονται, τινὲς ὁέ καὶ κινούνων ή αίτιῶν απαλλα

γέντες εὐπαρηγόρητοι καθίστανται, οὶ όέ καὶ έλευθερίας πειρῶνται. -

'Ωροσκόπος 'Αφροὁίτη ἀγαθὸν καὶ ἐπαφρόΜτον τόν χρόνον ὁηλοῖ

συστάσεις τε καὶ θηλυκῶν έπιπλοκας άγορασμούς τε καὶ εὐφροσύνην

καὶ κακῶν απαλλαγήν. - (Ωροσκόπος Ήλίω πρός τα μείΖονα καὶ

ύπερέχοντα συμπαθέστερον καὶ περιποιητικόν τὸ έτος όηλοῖ· τοῖς όέ

ἐν οόξη μείΖονας τὰς τάΞεις καὶ προκοπάς. - 'Ωροσκόπος Σελήνη

άμετάβολον καὶ πρακτικὸν από τε θηλυκῶν ῶφελείας καὶ συστάσεις

καινισμούς πράΞεις τε καὶ Εενιτείας εὐκατορθῶτους, καὶ μάλιστα ἐὰν

άγαθοποιοὶ μαρτυρήσωσιν, έπὶ Ξένης εὐημερίας· έαν κακοποιοί, τα

έναντία, πρός ἐπὶ τούτοις όἐ καὶ ταραχάς. - Ώροσκόπος 'Ερμή ·

πρακτικὸν καὶ ἐπικερὁή καὶ εύκατόρθωτον· έαν ὁ, ὑπό κακοποιῶν

βλάπτεται, έπίὁικον καὶ έπιΖήμιον.

'Ομοίως όέ καὶ οἱ αστέρες τῷ ῶροσκόπω παραΜόόντες τα αὐτὰ

αποτελούσι· κατά τα την έκάστου οίκείαν τοποθεσίαν ή ὡς ινωααε καὶ

τὸ αποτέλεσμα κριθήσεται είτε άγαθοποιόν ή φαύλον.

(ή.) Ἐπιμερισμοὶ Κρόνου.

Κρόνος έαυτῷ ἐπιμερίσας σκυλμούς καὶ άπραΞίας σημαίνει καὶ από

μειΖόνων ή πρεσβυτέρων έχθρας καὶ ἀτιμίας πρός τε τὰς ἐπιβολὰς

έγκοπτικός γενήσεται ή καὶ ἐὰν τι προίἔη άβέβαιον έστω. έαν όέ καὶ

ὑπό 'Ερμού καὶ 'Άρεως θεωρηθή, ένεκα γραπτῶν συκοφαντίας έξει καὶ

κρίσεις καὶ παλαιῶν πραγμάτων ή θανατικῶν ανασκευας ή κακουργίας

ρόλους τε καὶ ὡς από θεού μήνιν έχων Ματελέσει *Μ ὴπιιιίιτερος

ο ιιεπιρε ὰργυρικῶν. θ μέγα ν.

29 ατι αεί. ως? 37 ως] όσα ν.

μαρτυρήσωσιν.

είχον ν. σκοὶεὶὶ1 απο ἐὰν ο' άγαθοποιοὶ

'7 ἐπιτόμως ν. ατόπως μια ὰτιτῶς ιιιιί εὶιιι. ν.
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γενήσεται καὶ μετά βραθυτήτος καί τινων άνυστικός. - Κρόνος '1·1λίω

πατρός κίνθυνον ή θάνατον, ἐὰν παρή ήθη ασθένεια αὐτῷ, καὶ μετέω

ρον τόν ένιαυτόν άποτελεῖ έχθρας τε καὶ Ζημίας ή κρίσεις αίσθητηρίων

τε πόνους καὶ παθῶν ύπομνήσεις καὶ πρὸς φίλους καὶ οίκείους

5 μικροψυχίας· ἐάν θέ ἡμέρας σχηματιΖόμενος καλῶς τύχη, μετὰ ἐγκο

πῶν καὶ έίίοθιασμών ποιήσονται ή από θανάτου ώφεληθήσονται. -

Κρόνος Σελήνη μητρὸς κίνθυνον τοῖς έχουσιν· εἰ θέ μή, θηλυκῶν

προσώπων· έχθρας τε καὶ χωρισμούς βλάβας τε καὶ κακουργίας καὶ

πραγματων ταραχὰς καὶ κινήσεις έπισφαλεῖς καὶ σωματικάς ασθενείας

καὶ χρονικά πάθη τῶν τε ἐντὸς όχλήσεις καὶ νεύρων αὶσθήσεις ἐκλύ

σεις τε καὶ σκοτισμούς καὶ πάθη ἀπροσθόκητα. - Κρόνος "Αρει

κάκιστον καὶ ἐπικίνθυνον τό έτος θηλοῖ· ασθενείας γὰρ καὶ ἐπιβουλὰς

καὶ όχλήσεις άποτελεῖ καὶ κινθύνους ἰθίων τε θανάτους καὶ ύπέρ ίθίων

ταραχὰς ή κρίσεις ύπομένοντας φίλων ἀχαριστίας οίκείων ακαταστα

σίας άπολογίας τε καὶ πρὸς μείΖονας φόβους καὶ έχθρας πατρός τε

θάνατον τοῖς έχουσιν ή πρεσβυτέρων προσώπων ἔενιτείας τε ἐπισφα

λεῖς ή άπράκτους. ἐὰν θέ πως κακῶς πέσωσι, καὶ ναυάγια καὶ καθαι

ρέσεις πάθη τε καὶ σίνη άποτελούσιν · ἐὰν θέ ἐν χρηματιστικοῖς Ζῳθίοις

καλώς σχηματισθῶσιν ή ὑπό αγαθοποιών μαρτυρηθῶσιν, αἱ πλείους

αίτίαι θιασκεθασθήσονται. - Κρόνος Διὶ καλόν καὶ πρακτικὸν τον

χρόνον θηλοῖ· κληρονομίας γὰρ ή καταλείψεις λαμβάνουσι καὶ από

πρεσβυτέρων ή νεκρικῶν ώφελοῦνται καὶ θεμελίων ή κτημάτων κυριεύ

σουσιν. οί θέ καὶ ἐΞ ύγρῶν περικτῶνται ή ναυκληροῦσιν ή ἀγορασμούς

πλοίων ποιοῦνται ἀνοικοθομοῦσί τε ή καταφέρουσι παλαιών τε πραγ

μάτων κατορθώσεις ποιούμενοι συγκοσμούνται τῷ βίῳ. ἐὰν θέ πως ό

τοῦ "Αρεως ή ό τοῦ Ἑρμοῦ συνεπιμαρτυρήση, κρίσεις ή άντιθικίας

ύπομένοντες ἀκαίρους έΞοθιασμούς ποιήσονται. - Κρόνος ίΑφροθίτη

χωρισμούς γυναικῶνή από θηλυκῶν ἀθικουμένους· τινές θέ καὶ θανά

τους θεωρούσι ἀστατούσί τε περὶ τὰς συμβιώσεις καὶ τὰς ἐπιπλοκάς.

οἱ θέ καὶ ἐπιβουλεύονται ή φαρμάκων πεῖραν λαμβάνουσιν καὶ τῶν

ἐντὸς όχλήσεις ύπομένουσιν άσθενείαις τε καὶ ψυγμοῖς καὶ ρευμάτων

ἐπιφοραῖς περιπίπτουσι καὶ ἐναντιώμασι καὶ κρίσεις καὶ καινοποιίας

πράἔεων. ἐὰν θέ γυναικός ἡ γένεσις εύρεθή, ἐπωθύνως θιάΕει καὶ

μάλιστα ἐὰν κατὰ γαστρὸς έχη· καὶ τοῖς κατ' ἄνθρα φίλοις ακαταστα

τήσει. - Κρόνος Ἑρμή παλαιών πραγμάτων ή μυστικών αμφισβητήσεις

ἀργυρικῶν τε ή ψηφικῶν θόσεών τε καὶ λήψεων έν τε τοῖς θιαπρασσο

μένοις ἐγκοπὰς καὶ Ζημίας προθοσίας τε καὶ έχθρας· θεωρούσι θέ καὶ

0
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5 κενεῶς (οί ο ειιρτο. ω ιιί νία.) ν. ίοι·ί. (προκοπ‹ὶιςῖ› ποιήσονται. 8 θανατ' ν

ροειείε εὶίαττι θανατικῶν. 18 αίσθήσεις ' ιὶοὶοτοει ,, 'Ρ αναισθησίας Πιιττιοτιί. 15ροοοίε

αντιλογίας. 18 ούσιν ν. 9θθιασχεθασθήσονται ν. 91 καταλήψεις ν. 99 κυριεύ

σωσιν ν. 94 καταφέρουσι " τΙοείτιιιιτιί ,,. 93 ατι (γυναικῶν) θανάτους? 30 λαμ

βάνουσαι να. 31 ασθενείας ν. 39 πια. ‹1αίὶνὶ ι·εείὶίιιοτιάί ειιιί. νοτ·ὶιιιιτι (νοὶιιί ύπομέ

νουσι) ειαιὶοιιιὶιιιτι. 34 " οιιττι ιιιοι·ίίί ειττιίοίο τίιταὶιίίιιι· ,, '? 35ιιιι μυστικών (ένεκα)?
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ὶοίων θανάτους καὶ πολυΐστορες καὶ περίεργοι γίνονται εν τούτοις τοῖς

χρόνοις ἐγγι3αις τε καὶ οάνεσι περιπίπτουσι καὶ διὰ γραπτά επιταράσ

σονται κατὰ τὴν τοῦ θέματος σχηματογραφίαν αυτων οἰκείαν ί] άλλο

τρίαν· τετράγωνοι γάρ ἡ οιάμετροι κάκιστοι τυγχάνουσι καὶ καθαιρε

τικοί· επάγουσι γάρ καὶ Μα νεκρικάς άφορμας φόβους καὶ ταραχάς. 5

(καί) Ἐπιμερισμοὶ Διός.

Ζεὺς έαυτῷ έπιμερίσας άγαθόν καὶ πρακτικόν τον χρόνον άποτελεῖ

καὶ υίιφελείας άπο φίλων καὶ όωρεὰς καὶ πραγμάτων κατορθωσεις

πίστεις τε καὶ οίκονομίας καὶ συστάσεις μειΖόνων καὶ τέκνων σποράς·

έαν σε πως ὑπὸ 'Άρεως θεωρηθῇ, άνωμαλίας καὶ άκαίρους έἔοὸιασμοὺς ιο

προοηλοῖ. - Ζεὺς Ήλίω έπιμερίσοις λαμπρόν καὶ περιποιητικὸν τὸν

χρόνον οηλοῖ ** προς τα όπερέχοντα πρόσωπα καὶ όχλικάς ευημερίας

επάγει άρχάς τε καὶ προκοπάς' καὶ τιμων καὶ στεμμάτων καταΞιοῖ

ἡγεμονίας τε καὶ στραταρχίας καὶ έἔουσιαστικῆς τύχης πρόοηλος κατὰ

τὴν τοῦ θέματος τάΕιν καὶ τοποθεσίαν. τοῖς ρε μετρίοις πράἔεις καὶ 15

κακών άπαλλαγὴν καὶ ελευθερίαν συστάσεις έπωφελεῖς μεταβολάς καὶ

φιλίας συμπαθεῖς τεκνοποιίας επικτήσεις σωμάτων| καὶ μάλιστα ιῆμερι

νος καλως σχηματιζόμενος. -Ζεὺς Κρόνῳ μετεωρους κινήσεις καὶ

έἔοοιασμοὺς ποιεῖ καὶ οὶκείων'ἀπειθείας· τινων θε καὶ θανάτους καὶ

τόπων καὶ πραγμάτων μεταβολὸις καὶ κοινωνίας άβεβαίους καὶ φίλων 20

έχθρας καὶ ἐν τοῖς οιαπρασσομένοις ουσεπιτεύκτως ὶι μετά ὑπερθέ

σεως κατορθοιῖντας καὶ έντεύξεις ποιουμένους καὶ αἰτήσεις καὶ ἐν

όχλήσει γινομένους. - Ζεὺς 'Άρα βλαβερὸς καὶ επιτάραχος ό ἐνιαυ

τος καὶ πρὸς ὺπερἐχοντας έχθρας καὶ οιαβολάς καταγνωσεις τε καὶ

προοοσίας έπέχων έπικινούνους τε Εενιτείας καὶ νόσους έπισφαλεῖς 25

ίοίων τε κλιμακτῆρας ίγ θανάτους άνωμαλίας τε βίου καὶ έΞοὺιασμούς.

εάν ρε οημοσία ί] στρατιωτικὴ ή γένεσις εὺρεθῇ καὶ τὸ σχῆμα καλως

τόχη, συστάσεις καὶ προκοπάς μετά έΕοοιασμων άποτελεῖ οωρεάς τε

καὶ ὑποσχέσεις, έπιφόβως οε ἡ υπόπτως οιάγοντας. - Ζεὺς Άφρο

οίτη ωφέλιμος καὶ περικτητικὸς επαφροοισίας έπάγων συστάσεις τε 80

καὶ οωρεάς καὶ απο γυναικων ῆοιεὶι γυναικων ωφελουμένους συνη

θείαις τε καὶ έπιπλοκαῖς καὶ φιλίαις περιτρεπομένους άγάμοις τε γάμον

γεγαμηκόσι τε σπορὰν ίὶ τέκνωσιν. ἐπὶ οε των ενοόΞων γενέσεων

στεμματοφορίας καὶ τάἔεις επισήμως αρχάς τε πολιτικάς καὶ οωρεάς

είς όχλους καὶ προκοπάς μείΖονας καὶ προστασίας άποτελεῖ καὶ σωμά- 35

των καὶ κόσμου επικτήσεις. - Ζεὺς Έρμῇ πρακτικὸς ἐπικεροὴς

έκπλοκάς πραγμάτων καὶ τοῖς Μα λόγων ἡ ψήφων ὶὶ γραπτών επωφε

λὴς καθέστηκε κοινωνίας τε καὶ φιλίας μειΖόνων επάγει καὶ οωρεάς ἡ

Β αὐτῶν] επι ῆτοι? Η ίσια. Βηλοῖ<ζκαὶ συστατικὸν)›. 25-28 ενοχλήσεις τ.

26 γινομένας μι νία. Ψ. 36 κόσμ ν. 8? ειιὶ›ειιιιΙί αιιι αιὶάε παρέχει ναί είιιι.
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καταγραφὰς καὶ ἐκ παραθηκῶν ή εύρεμάτων ώφελουμένους· ὅθεν καὶ

σωμάτων άγορασμοί.ις ποιούνται καὶ φιλόκαλοι καθίστανται. τινες όὲ

καὶ προβιβάΖονται καὶ μάλιστα ἐὰν καλῶς τύχωσι κείμενοι· καθολικῶς

ιτε ἐν όχλοις όιαβάλλονται καὶ ἐπιταράσσονται ή περιβοησίας ὐπομέ

νουσι, μάλιστα κακῶς σχηματισθέντες ή ὑπό κακοποιῶν όιαμετρού

μενοι ή συνόντες ή τετραγωνιΖόμενοι άγῶνα οὐ τόν τυχόντα ὐπομέ

νουσι καὶ ἐπιφόβως όιάγουσιν. -- Ζεύς Σελήνη εὐκατόρθωτον

καὶ περικτητικόν τόν χρόνον όηλοῖ από τε θηλυκῶν καὶ μειΖόνων

προσώπων συστάσεις καὶ ωφελείας όόι`Ξας τε καὶ άρχὰς καὶ προστασίας

καὶ άπαλλαγὴν κινούνων καὶ περίκτησιν κόσμου ή σωμάτων, σποράς

τε ή τεκνώσεις καὶ έπιπλοκὰς θηλυκῶν όωρεάς τε καὶ καταγραφὰς καὶ

μητρὸς εὐεργεσίαν τοῖς έχουσιν. ἐὰν όέ καλῶς τό σχήμα τύχη, καὶ

παραθηκῶν κυριεύσουσιν ή θησαυρῶν εί.ιρετὰς άποτελεῖ εὐχρη<2μά

τους) καὶ θεῷ εύχαριστούντας κακώσεως τε ή όουλείας άπαλλακτι

κους.

(κβ'.) 'Επιμερισμοὶ “Αρεως

Άρης ἐαυτῷ ἐπιμερίΖων ήμερινός άηόὴς καὶ ἐπιτάραχος γενήσεται·

ἐπάγει γάρ έχθρας καὶ βλάβας καὶ όημοσίων πραγμάτων ἐπηρείας ή εἰς

όημόσια άναλίσκοντας· τινες μεν οὐν καὶ άπό στρατηγικῶν ή εξουσια

στικῶν προσώπων επηρεάΖονται ή συνέχονται. νυκτός όέ οὐ κακός,

ἀλλὰ κατορθωτικός καὶ ἐπωφελὴς καὶ μάλιστα (εἰ) ἐν τοῖς χρηματίζουσι

Ζωὅίοις καθίσταται, καὶ μάλιστα τοῖς τὰς Άρεικάς πράἔεις μετερχομέ

νοις ή όημοσίας καὶ στρατιωτικάς.

,Αρης Ήλίω παραόιόοὐς πατρός κίνουνον τοῖς έχουσιν, εἰ όἐ μή γε

όμοίου πατρός, έχθρας τε μειζόνων καὶ φίλων χωρισμοὐς άποτελεῖ

νόσους τε ἐπισφαλεῖς καὶ αἰσθητηρίων πόνους καὶ ἀπό πυρός ή

ύψους ή τετραπόόων κίνόυνον [Γ. 85η αἱμαγμούς τε καὶ τομάς καὶ

καταπτώσεις φθόνους τε καὶ άμφισβητήσεις ἐπάγει καὶ Ξενιτείας

ἐπιφόβους. ἐὰν όέ πως ἐπὶ χρηματιΖόντων Ζωόίων τύχωσιν ή ὑπό

ἀγαθοποιῶν μαρτυρηθῶσι, πράξεις καὶ ιἰυφελείας καὶ όόΞας ἐπάγει καὶ

ὺπερεχόντων συστάσεις μετά φόβων τε καὶ ταραχῶν καὶ ἐπιβουλῶν καἱ

περὶ τὰς πράἔεις ἐπιφθόνους καὶ ἐγκοπτικούς.

χΑρης Σελήνη σφαλερός καὶ ἐπικίνόυνος άκαταστασίας καὶ συνοχὰς

καὶ οίκας καὶ φόβους ἐπέχων καὶ Ξενιτείας ἐπισφαλεῖς ή άπό ξένων

ἐπιθέσεις καὶ ἐπηρείας μητρὸς τε κίνουνον ή θηλυκῶν προσώπων

μάχας τε καὶ χωρισμοὐς καὶ πρὸς ὅχλον ή πόλιν έπιτάραχος, ἐπάγει όε

καὶ άσθενείας καὶ αἱμαγμούς ή πτώσεις παθῶν τε ί.ιπομνήσεις ή άπό

πυρός κίνόυνον καὶ ναυάγια. μάλιστα οι ἐὰν ήμερινὴ η ή γένεσις καὶ

Βικτωρία μάλιστα 41%). '7 εὐκαθόρτωτον λ'. 11 ή] ροιιείε καὶ. 1344- εὐχρη Υ

ὶτι βρε Ιὶιιειιε. 1445 ροεεὶε απαλλακτικός. 91 εἰ Μό. Πιιιιιοιιὶ 34 ροεεία επάγων

αι” παρέχων, επτά οί. 106, 25; 108, 31. Β? εοτὶρειὶὶιιε ὐπομονήσεις? τα οί. ΙΟΕι, 4.

38 ή] ήν ν.
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αὐξιφωτούσα ή Σελήνη τύχη καὶ κακῶς πέσωσιν, έτι χεῖρον τα προγε

γραμμένα άποβήσεται, έτι όὲ καὶ ἐπισκιασμούς τραύματα συνθραύσεις

μελῶν όφθαλμῶν πόνους καὶ σίνη. ἐὰν όἐ ὑπό άγαθοποιῶν μαρτυρού

μενοι τύχωσιν ἐν χρηματιστικοῖς τόποις, ἐπιφόβους πράξεις καὶ προκο

πὰς ὰποτελοῦσιν· ἐπὶ όέ θηλυκῶν κινόύνους σωματικούς αίμαγμούς 5

τε καὶ φθοράς ή έμβρυοτομίας φυσικῶν τε τόπων πόνους ἐπάγει.

Άρης Κρόνῳ κάκιστον καὶ ταραχῶόες τό έτος όηλοῖ· γίνονται γὰρ

έν όίκαις καὶ ἐπηρείαις Ζημίαις τε καὶ άθετήσεσι καὶ ὶόίων κινόύνους ή

θανάτους καὶ φθοράς όρῶσι βιαίοις τε πράγμασι καὶ ἐπιταράχοις

περιπίπτουσι ξενιτείαις τε ἐπιβλαβέσι καὶ έπιλύποις ή ληστηρίων 10

ἐπιόρομαῖς άσθενείαις τε καὶ αἰφνιόίοις κινόύνοις, ἐχθρῶν ἐπαναστά

σεις καὶ άπό όουλικῶν ιίιόικίας ή λύπας, ἐγγύς τε συνοχής καὶ φόβων

ή άπολογιῶν γενόμενοι άνιαρῶς όιατεθήσονται, ἐκτὸς εἰ μή πως ἐν

οίκείοις Ζῳόίοις τυχόντες ή ὑπό άγαθοποιῶν μαρτυρηθέντες άκροθιγεῖς

τὰς αἰτίας άναόέξονται. 15

'Αρης Διὶ καλόν καὶ πρακτικόν τό έτος όηλοῖ, ἐπάγων κατορθῶσεις

ή μειΖόνων ύυφελείας καὶ συστάσεις καὶ ἐλπίὁας άγαθὰς καὶ τῶν

προσόοκωμένων συντέλειαν· καὶ άν λόγον έχη στρατείας, στρατευθή

σεται ό τοιοῦτος ή προκόωει. οί όὲ ἐν μείΖονι τύχη όντες ἐν ήγεμονίαις

καὶ όόξαις ἐπίσημοι γενήσονται καὶ τόπων μεταβολὰς ἐπ' άγαθῷ 20

ποιήσονται καὶ συγκοσμηθήσονται τή περὶ αὐτούς ύποστάσει, πρό

τερον ἐν άνωμαλίαις καὶ ἐξοόιασμοῖς γενόμενοι. ἐὰν όέ όιάμετρος

τύχη, έναντιωμάτων καὶ Ζημίας όηλωτικός.

,Αρης Άφροόίτη έχθρας καὶ χωρισμούς θηλυκῶν προσώπων καὶ

άκαταστασίας οίκείων καὶ μητρὸς θάνατον τοῖς έχουσιν είτί ούν θηλυ- 25

κῶν συνηθείας τε καὶ μοιχείας άπαραμόνους τε φιλίας όειγματισμούς

τε. ἐὰν όέ καὶ συμπάθειάν τινα έχωσι, ιμύξεις ύπομενούσι καὶ περὶ τὰς

πράξεις άστάτως ἐνεχθήσονται, αἱ όέ γυναῖκες έν αίμαγμοῖς ή έκτρω

σεσι γινόμενοι ἐπικινόύνως όιάγουσιν.

'Αρης 'Ερμή παραόιόούς ἐπιτάραχον τό έτος όηλοῖ· κινόύνους γὰρ 30

καὶ Ζημίας ἐπέχων χάριν γραπτῶν καὶ άργυρικῶν ή ιμηφικῶν άμφισβη

τήσεις μυστικῶν τε κακουργίας ἐγγύας τε καὶ χρεωστίας ἐπιθέσεις τε

καὶ άπολογίας· καὶ ἐὰν είς όίσωμα Ζῷόια τύχωσι, καὶ αὐτοὶ τα όμοια

έτέροις ἐνόείξονται ή ραόιουργήσουσι. καὶ ἐὰν μέν αἱ τρεῖς άφέσεις

σῶΖωνται, τῶν προειρημένων περιγενήσονται· ἐὰν όέ κάκεῖναι κακῶς

τύχωσιν, ἐν τοῖς όιαπρασσομένοις άστατήσουσι, καὶ ἐὰν όίκην σχῶσιν,

ήττηθήσονται ή καὶ μείωσιν πλείστην ύπομείναντες αίτίαις οὐ ταῖς

τυχούσαις περιτραπήσονται .

23

1 αύξηφωτούσα ν. 0 τόπων πόνους] τόπους ν. 8 ἰόίους τ. 19 τύχη όντες,]

τυχόντες ή ν. 91 τύχοι ν. 96 εἴτ' ούν] εί δούν ν. 2? ῳύξοις ν. 31 ραι·ίὶοί

ρίιιιιι ρτο νατὶιο ίὶτιίίο; οί'. Μο.τοί Πίττα. ίτιά., ρ. 137; Βο.ιίαι·πι.. Ι)ι·ιιιο1τ., 118; Ηιιτίαί,

Ρωτώ!. αιτία., 11, Η; 111, 49. ροεείε (καὶ;› χάριν. 81 ραόιουργήσωσι ν.

86 σῶίονται ν.
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(κγ'.) Έπιμερισμοὶ ,Αφροόίτης.

ὶΑφροόίτη έαυτή ἐπιμερίΖουσα καλῶς κειμένη ἐπάγει φιλίας καὶ

συστάσεις ἀρρενικῶν καὶ θηλυκῶν συμπαθείας καὶ όωρεὰς καὶ συνη

θείας ἐπιτερπεῖς καὶ γάμους καὶ οἰκείων εύνοίας καὶ ήόον‹ὶις καὶ ῶφε

λείας. ἐὰν όἐ (μετά) Κρόνου ήΆρεως εύρεθή ή ὑπό τούτων θεωρηθή

ή καὶ ἐν άχρηματίστοις Ζυμὁίοις τύχη, ιμόγους καὶ όειγματισμούς καὶ

μοιχείας ἐπάγει Ζημίας τε καὶ αθετήσεις καὶ όόλους γυναικῶν κρίσεις τε

καὶ ἀκαταστασίας· ὁμοίως όέ καὶ ταῖς γυναιΕὶν ἐξ ἀνόρῶν.

Άφροοίτη Ήλίω ὁοΕαστικόν καὶ περιποιητικὸν άποτελεῖ τὸν χρόνον

πρός τε ἀρρενικὰ καὶ θηλυκά πρόσωπα συστατικόν καὶ ώφέλιμον

συνηθείας τε καὶ γάμους καὶ τεκνώσεις ἀγορασμούς τε καὶ όωρεας

κόσμου καὶ σώματος, καὶ πατρός τοῖς έχουσι ὁόΕαν ή καὶ συμπάθειαν

από τοιούτων καὶ ώφελείας, μάλιστα Μ αν καὶ καλῶς σχηματιζόμενοι

τύχωσι. τοῖς σε ἐν ύπεροχή στεμματηφορίας καὶ αρχιερωσύνας καὶ

προκοπὰς καὶ αρχάς ἐπάγει καὶ είς όχλους όωρεὰς χρηματισμούς καὶ

μυστικῶν πραγμάτων ή θείων συνίστορας καὶ ἐπαφροόισίας καὶ

εὐφροσύνας άποτελεῖ.

Άφροόίτη Σελήνη καλῶς κειμένη καὶ ἐπὶ ἐπικαίρων τόπων σχηματι

Ζομένη περικτητικόν καὶ ώφέλιμον τόν χρόνον ὁηλοῖ καὶ τῇ περὶ τὸν

βίον συγκοσμεῖ φαντασία καὶ όόΞας ἐπισήμους παρέχει, πλὴν μετά

Ζηλοτυπίας καὶ φιλονεικίας καὶ στάσεως καί τινων λαθραίων φθόνων·

τὰς οι περικτήσεις καὶ τὰς ῶφελείας άτελέστους ή από μέρους εἴωθεν

ἐπάγειν. κακῶς Με σχηματισθεῖσα ἀΜκίας καὶ έχθρας από τε άρρενικῶν

καὶ θηλυκῶν προσώπων ποιεῖ μετεωρισμούς τε καὶ άκαταστασίας

πρὸς τα συγγενικά καὶ φιλικα πρόσωπα· ἀντίΖηλος γὰρ καὶ φιλόνεικος

ή παράοοσις αὐτῶν ύπάρχει καθόλου.

'Αφροόίτη Κρόνω μετέωρον καὶ βλαβερόν τον χρόνον όηλοῖ θηλυκῶν

τε χωρισμούς μάχας ύβρεις όειγματισμούς ἀΜκίας ἐπάγει καὶ μητρὸς ή

θηλυκῶν έχθρας τε συγγενικῶν ή ἀτιμίας καὶ πρὸς πρεσβύτερα

πρόσωπα ή κοινωνικα ἀμφιλογίας ιμόγους τε ή πάθεσιν ἐπαίσχροις

περιβάλλει καὶ φιλίαις καὶ συνηθείαις άβεβαίοις. ΜκάΖονται όέ πρός

γυναῖκας καὶ αντικαταστάσεις ύπομένουσι τόπων τε ή πραγμάτων

ψύξεις ποιούνται άσθενείαις τε περιπίπτουσι καὶ κρυπτῶν ή αίσθητη

ρίων πόνοις ἐπιβουλαῖς τε καὶ φαρμάκοις ἐπηρεάΖονται καὶ χρονικοῖς

πάθεσι, μάλιστα Άρεως ή (Ερμού συνεπιμαρτυρούντων.

Άφροόίτη Διὶ ἀγαθὸν και περικτητικόν τὸ έτος όηλοῖ καὶ μειΖόνων

προσώπων συστάσεις καὶ όωρεας έπάγει αρχάς τε καὶ πολιτικὰς καὶ

όχλικας φαντασίας οόΕας τε καὶ προκοπὰς γάμους τε καὶ συμβουλας

θηλυκῶν προσώπων καὶ φιλίας σποράς τε καὶ τεκνώσεις καὶ ἐπαφρο

19 ιιειτιρε σωμάτων '° ιιιιιιιοὶρὶοτιιιιι ,. 15 ιιοιιιρε όωρεας (καὶ). 98 καὶ]

ιτειιιρε Μα. 89 ίοτι.. τε (μεταβολας). 37 1οτε. τε [καὶ]. 38 ατι συμβολας?
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όισίας ἐν τοῖς έγχειρουμένοις. ἐὰν όέ καὶ μέτριός τις ή, εὐπρακτήσει

καὶ τῶν φαύλων ή ὺποταγής ἀπόλυσιν έιἔει πίστεώς τε ή τιμής κατα.ἔιω

θήσεται καὶ συγκοσμηθήσεται τή περὶ αὐτόν ύποστάσει.

Άφροόίτη Άρεί μετέωρος ὁ ἐνιαυτός· γυναικών μάχας χωρισμοὺς

αίμαγμοὺς φθοράς θηλυκών ή μητρὸς θάνατον· οί όέ καὶ όίκας

λέγουσι όιὰ γυναῖκας άντιΖηλίας καὶ έχθρας ύπομένοντες καὶ όειγμα

τισμοὺς ψόγους τε ή μοιχείας· ἀόικοῦνται όέ ή προόίόονται καὶ παρὰ

προαίρεσιν πράσσοντες ή ύποκρινόμενοι φέρουσι τήν κόλασιν. ἐσθ'

ότε μέν ούν καὶ εύκταῖον τόν χωρισμόν τής συμβιώσεως ἡγούμενοι

όιακρατοῦσι όιά τινας προσόοκωμένας ἐλπίόας εὐθρυλλήτους περιβοή

σεις.

Άφροόίτη Ἑρμή πρακτικόν καὶ εύεπήβολον τόν χρόνον όηλοῖ περί

τε τὰς όόσεις καὶ λήψεις καὶ ἐμπορίας καὶ τοῖς περὶ λόγον ή παιόείαν

ὁρμωμένοις φιλίας περιποιεῖ άγορασμούς τε κόσμου καὶ σωμάτων

κοινωνίας τε καὶ συναρμογὰς άρρενικών καὶ θηλυκών όόἔας τε καὶ

τιμάς κατορθώσεις πραγμάτων συνίστοράς τε μυστικών καὶ παραθη

κών πίστεις καὶ συγγενών συμπαθείας.

αδ.) Ἑπιμερισμοὶ Ἑρμού.

Ἑρμῆς έαυτῷ ἐπιμερίσας πρακτικός καὶ ἐπωφελὴς περί τε τὰς

ἐπιχειρήσεις καὶ πίστεις καί εὐεπηβόλους άποτελεῖ καὶ έχθρών ύπερτέ

ρους ύποκριτικώς καὶ μυστικώς όιαπρασσομένους πραγμάτων τε

κατορθωτὰς καὶ τὰς άπό λόγων ή ψήφων εὐημερίας άναόεχομένους·

καὶ μάλιστα ἐὰν άνατολικός τύχη ή ἐν χρηματιστικοῖς Ζῳόίοις ή ὺπό

Διός καὶ >|-λφροόίτης ἐπιθεωρηθή, μείΖονας πίστεις καὶ έπωφελεῖς

όηλοῖ· ύπό όέ κακοποιῶν, φόβων καὶ ἐναντιωμάτων όηλωτικός.

Ἑρμῆς ίὶ·ὶλίῳ παραόιόοὺς τό έτος εύεπήβολος κοινωνικός πρακτικός

συστάσεις ἐπάγων μειΖόνων καὶ αὶτήσεις καὶ όωρεάς, μεθ' ύπερθέσεων

όέ καὶ ἐμποόισμών, όιοικονομίας τε καὶ προστασίας καὶ ίστορήσεις

μυστικών πραγμάτων, τοῖς τε άπό λόγου καὶ παιόείας όο.ἔαστικός καὶ

ώφέλιμος. τά όέ πλεῖστα μυστικώς καὶ μεθ' ὺποκρίσεως τελοῦντες

περιγίνονται.

Ἑρμῆς Σελήνη πρακτικόν τό έτος όηλοῖ, μάλιστα όέ ἐὰν καὶ καλώς

σχηματιΖομένη καὶ άνατολική ή Σελήνη τύχη καὶ ἐν χρηματιστικοῖς

τόποις τύχωσι, συστάσεις τε άρρενικών καὶ θηλυκών προσώπων

ἐπάγει καὶ ώφελείας πραγμάτων καὶ κατορθώσεις καὶ πίστεις καὶ ἐν

τοῖς όιαπρασσομένοις ἐπιτευκτικός καὶ πρὸς τὰ μείΖονα πρόσωπα

συμπαθής. ἐὰν όέ άνοικείως τύχη ή ύπό κακοποιών θεωρηθή, κρίσεις

καὶ ἐΕοόιασμοὺς ή ἐπηρείας τε καὶ μειΖόνων ἀπειλὰς ἐπάγει συνοχάς τε

ή φόβους μυστικών τε προόοσίας.

3 συγκομισθήσεται Μ. 5 οί] εἰ 11.

τής ν. 34 ατι άοΙ. τύχωσι.

10 ροεί. ἐλπίὸας ὶαοιιαα οοεο ναὶ. 99 τοῖς]
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Ἑρμῆς Κρόνῳ ἐπιτάραχον καὶ ἐπικίνουνον το έτος οηλοῖΙ πραγμάτων

άνασκευάς επηρείας Ζημίας τε καὶ κρίσεις επάγων μυστικῶν τε ἡ

γραπτῶν χάριν ἡ οανείων. γίνονται σε έν άσθενείαις ἡ φθίσεσι καὶ

νόσοις καὶ ὑπὸ χολῆς όχλοιῖνται ἡ καὶ φαρμάκων πεῖραν λαμβάνουσι

θανάτους τε ὶοἰωνιῆ άοελφῶν ἡ τέκνων θεωροῦσι καὶ περὶ νεκρικῶν

οικάζονται ἡ άμφισβητοιῖσιν. ἐὰν ρε καὶ οιάμετροι ἡ τετράγωνοι Η κακῶς

πεσόντες ιὑπό >'Αρεως θεωρηθῶσι, καὶ καθ ἑαυτῶν κινουνῶὸές τι

μηχανῶνται ναυαγίοις τε καὶ κυλίσεσι περιπίπτουσι καὶ έπωοὐνως

οιάγουσιν. οίκείως οέ σχηματισθέντες μετά έΕοοιασμῶν καὶ ὺπερθέ

σεως οόΞας καὶ κατορθωσεις πραγμάτων έπάγουσι, απόστροφοι ιτε

μέτριοι πρὸς τάς αἰτίας γενήσονται.

Ἑρμῆς Διὶ πρακτικός μεν καὶ εὐεπήβολος συστάσεις καὶ φιλίας

έπάγων κατορθῶσεις τε πραγμάτων καὶ οιοικονομίας καὶ μάντεις καὶ

περὶ λόγους καὶ ψήφους εὐημερίας· πλῆν καθολικῶς έν όχλοις επιτα

ράσσονται καὶ περιβοησίας καὶ φόβους ὺπομένουσιν άκαίροις τε

έΕοοιασμοῖς περιτρέπονται καὶ πρὸς οὶκεῖα θ φιλικά θ συγγενικά

άκαταστατοιῖσι καὶ άγῶνα σῶματος ὺπομένουσι, κάν μἡ ἴὺιον πλὴν

ὑπὲρ έτέρων.

Ἑρμῆς 'Αρα οὐκ άγαθός· έχθρας καὶ κρίσεις Ζημίας τε καὶ κακουρ

γίας έπάγει πλαστογραφίας καὶ εγγιίας καὶ όάνη επιθέσεις τε καὶ

συλήσεις αναστασίας τε καὶ προοοσίας οίκείων τε άκαταστασίας. ἔσθ'

ότε μέν οὐν καὶ αὐτοὶ έτέροις τὰ αὐτὰ ένοείἔονται· πλὴν περὶ τὰς

επιβολάς θρασεῖς καὶ πρακτικοὶ γίνονται καὶ ποικίλως όιευθύνουσιν

επιβολας μηχανῶμενοι καὶ επιφόβως καὶ έπιταράχως οιάγουσιν

ὺπόπτους αἰτίας ἡ καθαιρέσεις προσὸοκῶντες.

'Ερμῆς Ἀφροοίτη άγαθὸν καὶ πρακτικὸν τὸν χρόνον οηλοῖ περί τε

τάς οόσεις καὶ τὰς λήψεις άγορασμους τε καὶ συναλλαγάς επαφροοί

τους καὶ τοῖς οιὰ λόγου ἡ παιοείας ἡ οι' οὶκονομίας ῶφέλιμον, συστά

σεις τε καὶ φιλίας καινοτέρας έπικτῶντας καὶ συνηθείαςΙ καὶ έπιπλοκαῖς

άρρενικῶν καὶ θηλυκῶν περιτρέπονται. τοῖς σ έν μείζονι τυχη καθεσ

τῶσι σωμάτων καὶ κόσμου περίκτησιν επάγει εἴς τε τὰς αίτήσεις καὶ

φιλίας καὶ προκοπάς εὐεπιτεύκτους άποτελεῖ καὶ πρὸς ὶοίους εὐεργετι

κους.

‹ςκε'.) Τῶν τεττάρων κλήρων μερισμοί.

'Ο κλῆρος τῆς τύχης παραοιὺοὺς ἡ παραλαμβάνουν έν χρηματιστι

κοῖς τόποις άγαθοποιῶν επόντων ἡ μαρτυρούντων εὐτυχίαν οηλοῖ καὶ

προκοπὴν πράΞεις τε καὶ οόἔας καὶ πραγμάτων κατορθῶσεις καὶ προσ

οοκωμένων συντέλειαν καὶ άπο νεκρικῶν ῶφελείας. άποκεκλικως θέ ἡ

3 άοὶε τε (αιιί Μάο οανείων (κινοὐνους`› νεὶ είπω. 8 συλήσεσι ορίων. κὺλι

σις είε ίειοαιίὶοτιο μανία αει:ίρίί Οιιιιιοιιί. 18 ΤαοὶΙο μαντείας. Η χρώματος ν.

21 ροεεὶο άστασίας. 27 τοῖς] τοὺς ν. ροεεὶ5 ιὺφέλιμος. 34 τετοίρτων ν.

.ι-Λάτ__
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ὑπό κακοποιῶν μαρτυρούμενος ήττονας μέν τάς πράξεις ή τάς όόΞας

παρέχει, άπαραμόνους σε ή ὅσα άν όιαπράξωνται μετά έναντιωμάτων

καὶ κινούνων ή κρίσεων καὶ ἐπηρειῶν.

'Ο όαίμων παραόιόοὐς ή παραλαμβάνων ἐν χρηματιστικοῖς τόποις

ὰγαθοποιῶν ἐπόντων καταθυμίους προαιρέσεις άποτελεῖ κριτικούς τε

καὶ εύκατορθώτους λογισμούς καὶ φίλων συμβουλίας ἐπωφελεῖς

συστάσεις τε μειζόνων όωρεάς τε καὶ όόΞαν καὶ εἰς τὰς ἐπιβολάς

εὐεπιτεύκτους παρεπηρμένους τε τη όιανοία οἴησιν πλείστην έχοντας.

παραπεπτωκως τε ή ὑπὸ κακοποιῶν μαρτυρούμενος μετεωρισμους καὶ

ιμυχικάς βασάνους ἐπάγει άναισθησίας τε καὶ έναντιοβουλίας τά ἰόια

άμαρτήματα κατορθώσεις νομίΖοντας καὶ άλλοις τάς αἰτίας ἐπιφέρον

τας, τῶν ιτε πλείστων ὰστοχοῦντας. ὅθεν οἱ τοιοῦτοι ἐκκακοιὶντες έσθ'

ὅτε καὶ καθ' αὐτῶν κινόυνῶόές τι μηχανῶνται καὶ ὡς μανιώόεις

ὅιαλαμβάνονται καὶ ἐν ἐκστάσει φρενῶν γίνονται.

'Ο έρως παραόιόοὺς ή παραλαμβάνων ἐν χρηματιστικοῖς τόποις καὶ

άγαθοποιῶν ἐπόντων ή μαρτυρούντων εύπροαιρέτους ἐπιθυμίας κατα

σκευάΖει καὶ καλῶν ἐραστάς· οἱ μὲν γὰρ περὶ παιόείαν καὶ άσκησιν

σωματικὴν ή μουσικὴν τρέπονται καὶ μεθἰ ὴόονῆς κολακευόμενοι τη

μελλούση ἐλπίὅι άκοπίαστον ήγοῦνται τὴν άνίαν, οἱ όε ὰφροὅισίοις καὶ

συνηθείαις θελχθέντες θηλυκῶν τε καὶ ἀρρενικῶν ἀγαθὸν ήγοῦνται.

'Αρης μεν ούν καὶ Ἑρμῆς έπιμαρτυρήσαντες ή ἐπόντες τῷ τόπῳ καὶ

μάλιστα ἐν ἰόίοις Ζῷόίοις παιόεραστὰς ποιοῦσιν ή ἐπ' άμφοτέροις

ιρογίΖονται ή φιλόπλους τε καὶ φιλοκυνήγους καὶ φιλοπαλαίστρους·

>ιθιφροόίτη όέ θηλυκῶν συνηθείας, έσθ) ὅτε μεν οὐν καὶ στερχθέντες

άντιστέργουσιν. ὁμοίως οι καὶ έκαστος τῶν άστέρων ὁ κεκληρωμένος

τόν τόπον ή ἐπιμαρτυρῶν ή παραλαμβάνων τόν χρόνον κατὰ τὴν ἰόίαν

φύσιν τό εὶόος τής ἐπιθυμίας κατασκευάσει. καθόλου μέν οὐν κακο

ποιῶν ἐπόντων ή μαρτυρούντων ἐπὶ βασάνῷ καὶ Ζημία καὶ κινούνω τά

τής ἐπιθυμίας γενήσεται. ἐὰν όέ πως ό τοῦ Κρόνου σὺν τῷ τής

>Αφροόίτης καὶ τῇ Σελήνη συμπαρη ή ἐπιμαρτυρήση, αίσχρών καὶ

άσελγῶν έργων ἐρῶσι ἐπί τε άρρενικῶν καὶ θηλυκῶν ιμογίΖονται καὶ

περιβοησίας ὐπομένουσιν ή μετανοούντες άντιστρεπτοῦσιν ὑπό τοῦ

πάθους νικώμενοι. ἐὰν όέ πως ό τοῦ Διός συνεπιμαρτυρήση, ά.ἔιοπί

στως ή ὅυνατῶς τό γενόμενον έσται ή μυστικῶς. >Άρεως οι καὶ

'Ερμού ἐπόντων ή ἐπιμαρτυρούντων ή παραλαμβανόντων τόν χρόνον

κακούργων πραγμάτων ή ληστρικῶν ἐρῶσι~ γίνονται γὰρ πλαστο

γράφοι όίρπαγες θυρεπανοῖκται κυβευταὶ τεθηριωμένην την όιάνοιαν

έχοντες. ἐὰν όε καὶ ὁ τῆς Άφροόίτης ἐπιμαρτυρήση, φαρμακοὶ μοιχοὶ

1 κακοποιῶν : ὶιίο ι1εεεί ίοὶὶυττι ιιιιιιττι ὶτι ν τιιιοιι ιιιιίεαιιαιιι μετὶὶ1. άειτοτίρείί 8,

1:87 σιγα. 11 κατορθώσειν 8. Η εκτάσει Ξ. 19 τίνων ιιοιι ίτιὶεὶὶεςο, εκρεοίο

παιὅιάν ναὶ εὶττι.; είε άοΙοτε εκετοίίοὶὶοιιὶε ὶτιίειτρι·εία1ιτι· Οιιττιοτιὶ, οί'. Βίτσος., Εμ.,

78,16. 90 ί'οτε.ὴγ. (τοιοῦτον βίον). 39 ή] ίσια. ο'ἰ ναὶ ή (οῖ); σιιίά νοὶιιοτί1,

ίτιάὶοα1 1. 31. 97 ροεαὶει μετασκευασει. 34 γενώμενον 8. 36 αἱρῶσι 8.
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αὐτόχειρες· ὅθεν κατά τούς ἐπιβάλλοντας χρόνους ἐγγύαις καὶ όάνεσι

περικυλιόμενοι καὶ κακουργίαις συνοχής ή κρίσεως πεῖραν λαμβάνοντες

ἐπικινόύνως όιάγουσιν. ἰσχυρός ὁ τόπος πρός πολλὰ ύπάρχει, ὅθεν

αὐτῷ προσεκτέον. λαμβάνεται όέ ό κλήρος τού έρωτος ήμέρας μέν

άπό τού κλήρου τής τύχης ἐπὶ τόν τού όαίμονος καὶ τὰ ίσα άπό
ῶροσκόπου, νυκτός όέ τό άνάπαλιν. Ι

[Περὶ άνάγκης·] Άνάγκη παραόιόούσα ή παραλαμβάνουσα ἐν χρημα-.

τιστικοῖς τόποις άγαθοποιῶν έπόντων ή μαρτυρούντων οίκειιίισεις μέν

ἐπάγει καὶ μείΖονας συστάσεις καὶ ἐχθρῶν καθαιρέσεις ή θανάτους,

κακοποιῶν όέ ἐπόντων άντιόικίας καὶ κρίσεις ἐπάγει καὶ ἐξοόιασμούς·

ὅθεν καὶ παρὰ προαίρεσιν όιαπράξαντες άνιαρῶς όιάγουσιν. ἐὰν όέ

πως τό σχήμα κακωθή, τινὲς καταόικάζονται ή καθαιρούνται. λάμβανε

όέ άπό όαίμονος ἐπὶ τύχην, νυκτός όέ τό άνάπαλιν.

Ταύτα μέν ούν ἐπὶ τῶν άρρενικῶν γενέσεων καὶ χρόνων όιέσταλται·

ὁμοίως όέ κατά τα οίκεῖα σχήματα τῶν παραόόσεων καὶ τὰ όυνάμενα

χωρεῖν άρμόσει καὶ ἐπὶ θηλυκῶν γενέσεων.

(κς'.) Τό τέταρτον περὶ χρόνων όιαιρέσεως

καὶ τήν έπτάΖωνον άνωφερῶς κατά Κριτόόημον.

Σελήνη α' έτος α'· 'Ερμής β' έτη β'· 'Λφροόίτη γ' έτη γ'·“ί·ίλιος όι

(έτη ό'›· "Αρης ε' έτη ε'· Ζεύς ς' έτη ς· Κρόνος Ζ' έτη Ζ'· γίνοντα

έτη κη'· μονομοιρία όέ γίνεται ούτως· ἐν άι ἐὰν ή Σελήνη Ζῳόίῳ ή,

αὐτός γίνεται πρῶτος [ό] κύριος τού Ζῳόίου καὶ λήιμεται, εἶτα κατά

ζωνην οί άλλοι. οίον ίιποόείγματος χάριν έστω Σελήνην είναι Ζυγῷ

μοίραις ς” πρῶτη >Λφροόίτη λήψεται, όεύτερος (Ερμής, τρίτη Σελήνη,

τέταρτος Κρόνος, πέμπτος Ζεύς, έκτος "Αρης γίνεται "Αρεως μονο

μοιρία. 'Αρης ούν πρῶτος λήφεται, ό κύριος τής μονομοιρίας τής

Σελήνης, έτη ε', είτα οί ἐξής κατά γένεσιν μετά τόν 'Άρεα κείμενοι

αστέρες· μετά όέ τό συμπληρωθήναι έτη κή' οὶρχου πάλιν άπό τού

μετά τόν "Λρεα κειμένου άστέρος. ποίει όέ καὶ τὰ ι' έτη καὶ μήνας θ',

ήιιέρας μέν άπό (Ηλίου, νυκτός όἐ άπό Σελήνης. ἐὰν όέ ήμέρας ό Ήλιος

μέν κακῶς κεῖται, άπό Σελήνης άρχου· ὁμοίως καὶ νυκτός άπό 'Ηλίου.

ἐὰν όέ ό “ί·ίλιος καὶ ή Σελήνη άκυρολόγητοι γένωνται, άπό τού οίκο

όεσπότου ή άλλου τινός οὶστέρος καλῶς κειμένου.

Β ροεείει αειιια (γὰρ) ό. 8 οίκείως 8. 9 ροεαὶιτ μείΖονος. 21 ήν 8.

χρόνου ()ιιιιιοτιί. 97 κείμενον 8". 31 μέν] μή 8.

29 Μοδίου]

σου. ν, Ματ. τι. 8
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(κτ.) 'Άλλως ἐκ τοῦ Σεύθου περὶ ἐνιαυτῶν ἐκ τοῦ Έρμείου

ή· σχολὴν τὴν άφεσιν ποιοῦσα άπό 'Ηλίου ή Σελήνης ή

ώροσκόπου ή κλήρου τύχης.

Τόποι ὁ' είσὶν άφ' ών ή άρχη τοῦ έτους λαμβάνεται, οὶον 'Ηλίου ή

Σελήνης ή ώροσκόπου ή κλήρου τύχης. ἐστι ὁέ ή κατάκρισις ήὁε· 5

'Ηλίου επικέντρου όντος άπό αυτού ιμηφίΖειν ὁεῖ· έπὶ ὁἐ νυκτὸς άπο

Σελήνης ὁμοίως ἐπικέντρου μοιρικῶς ούσης· τούτων οε υστερούντων

από του ώροσκόπου· ἐὰν ὁἐ ό κλήρος τῆς τύχης ἐπίκεντρος ίιστερούν

των τῶν φωτών, άπό αυτού τὴν ἀρχὴν τοῦ ένιαυτού ποιού. άλλότριον

με ὁμοίως έσται ἐπὶ τῶν τα φῶτα ἐπιφερόμενα τοῖς κέντροις ἐχόντων 10

άπό του παρ' ίοίαν α'ίρεσιν άρχεσθαι~ ίσχυροτέρως γὰρ κατὰ τὴν

ὴμετέραν άγωγήν ἐπιγνώση, ἐπὶ ποίων Ζιμὁίων χρηματίΖει ἐπιφερόμε

νος της γενέσεως ὁ ἐνιαυτός. ήμέρας μεν άπο 'Ηλίου, ἐὰν μεν τύχη

ώροσκοπῶν ή μεσουρανῶν· εἰ οι μή γε, άπο τοῦ ώροσκοπούντος

Ζωοίου έκβαλλε, καὶ είς ό άν καταληξη ο ένιαυτός, άπο του κυρίου τοῦ Η

τόπου ού ήν ἐπὶ γενέσεως οιέκβαλλε τὸν ἐνιαυτόν. νυκτὸς ὁέ άπό

Σελήνης, εάνπερ τύχη ως προεῖπον ἐπὶ τοῦ 'Ηλίου, μάλιστα ἐὰν άνατο

λική η καὶ τοῖς ἀριθμοῖς προσθετική· ἐπὶ σε τῶν Μο φωτών γ τῶν

πνευμάτων ἐὰν μὴ καὶ πλήρη κάν άφαιριη τον ἀριθμὸν τύχη άπο τοῦ

συνὁέσμου ἐὰν έπίκεντρος μόνον ἐπὶ μέγιστα κείμενος γ. εί ὁἐ μή γε ?Ο

καθυὶις προγέγραπται, άπο τοῦ κυρίου τοῦ καταλήγοντος τόπου άπό

του ώροσκόπου. ἐὰν γὰρ εί)ρης τὰ Ζιίιὁια κεντρούμενα ή άγαθοποιού

μενα ή καὶ αίτια άπό τῶν έπιπαρόντων ή καὶ ἐφορώντων κατά την

πρώτην τάΞιν καὶ ἐπὶ τῆς παρόὁου, οηλοί ότι καλά έσται τα ἐνιαυτῶν

αποτελέσματα· κακών οέ όντων τῶν τόπων τὸ έναντίον άποβήσεται 25

ως τῶν ἐφορώντων άνατολικῶν άστέρων καὶ τὸ πράσσειν παρεχόν

των, τῶν ὁἐ ὁυτικῶν άπραγίας καθαιρέσεις (τε) τῶν προισσομένων,

ἐὰν μὴ τα πράγματα κρύφιμα τύχη.

(κή.) Περὶ μηνός πού έσται.

Τὸν ὁέ μήνα λήψη ούτως. άπο τοῦ παροὁικού 'Ηλίου ἐπὶ τον κατά .το

γένεσιν “ί·ίλιον καὶ τὰ ίσα άπο τοῦ κεκληρωμένου τον ένιοιυτον Ζωὁίου.

ἐπιτηρεῖν καὶ τὸ Ζώοιον, έν άι η σύνοὁος γέγονεν, ἐάνπερ η συνοὁική

ή γένεσις· ὁμοίως ὁέ καὶ τὸ Ζώοιον, έν άι έσται [καὶ] ἡ πανσέληνος,

[καὶ] ἐάνπερ η πανσεληνιακή~ ἐν γάρ τούτοις τοῖς Ζωὁίοις οἱ μήνες

χρηματίΖουσι καὶ τὴν ἀρχὴν έχουσιν· ὁποίαν άν τύχη έπὶ γενέσεως 85

1 ποτπ γιο ἐκ τῶν Σ. π. ε. ἐκ τῶν Έ. σχολών; αι! ποιοί`ισα Μάο νοὶ 511ὶιετιιιίί αίρεσις.

Ιτι ροσιιοπί.ίίιιιε ίρειι Ηοι·ιιιἱπο νοτὶ›α ιι1Τοτιιτιιιιι·. 8 'ταμείο έττίκεντρος φ), εοά οί.

λινοπλοὶπιοὶι, @αυτή Μοπαιτ, 94. Η ἐπὶ] από 8. 18 ή] ή 8. προθετική 8.

23 αίτια ποπ ὶπὶοίΙὶι;ο. Μ ότι] εάν 8. ποιπρο τα των. 98 καὶ ειιιτροοί.ιτιπ.
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έχουσα ή Σελήνη ήτοι ἀπό συνόόου ή ἀπό πανσελήνου, καὶ ἐπὶ τὴν

. όμοίαν ἀναπληροῖ ἡ τοῦ μηνός. οίον ἐὰν τριταία ή πεμπταία ήτοι ἀπό

τής συνόόου ή πανσελήνου, έκτοτε έσται καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ μηνός.

(κθ'.) Περὶ ἡμέρας χρηματιστικής.

Τάς όέ ὴμέρας ούτως εύρήσεις. τὰ καταγόμενα έτη πλήρη τής

γενέσεως πολυπλασίασον ἐπὶ ε' ό' καὶ τὰς ἀπό τής γενεθλίου ἡμέρας

μέχρις ού Ζητεῖς προσυπολάμβανε μετά τών πολυπλασιασθέντων

άριθμών· κάν μέν η κατά 'Αλεξανόρεῖς, πρόσθες τάς ἐμβολίμους

τουτέστι τών πλήρων ἐτῶν τό ό καὶ ταῦτα ἀπό τοῦ πλήθους όιέκβαλλε

όσάκις όύνασαι ἀνὰ ιβ'. τὰς λοιπὰς πολυπλασίασον ἐπὶ τόν ε' καὶ έπί

τάς ἀπό γενέσεως ἡμέρας μέχρις ού Ζητεῖς καὶ μέριΖε εἰς τόν ιβ'· καὶ

τὰ καταλειφθέντα έκβαλλε ἀπό τής Σελήνης τής κατά γένεσιν καὶ

έκάστῳ Ζῳόίῳ μίαν ψήφον όιόοὺς ἀπό τοῦ κεκληρωμένου Ζῳόίου τόν

μήνα όιέκβαλλε. καὶ όπου όάν καταντήση ό άριθμός. ἐκείνου τοῦ

Ζιμόίου τόν κύριον σκόπει καὶ πρὸς τοὺς ἐφορώντας άστέρας τὴν

ποιότητα τής ἡμέρας όήλωσον.

Τάς όέ ώρας ούτως. ἀπό τοῦ κεκληρωμένου Ζῳόίου τὴν ἡμέραν

όιέκβαλλε περὶ τὴν τής ἡμέρας ἀρχὴν ἀνὰ όύο άπό τής γενεσιακῆς

ώρας, καὶ γνώση τὰς καλὰς καὶ ἐμπράκτους ώρας. εύχρηστον όέ καὶ

πρὸς παντός πράγματος ἐπιβολὴν καὶ καταρχήν· καὶ μάλιστα τὰς

άσθενικὰς καὶ κατακλιτικὰς άκριβώς ἐπιγνώση @κα τῶν ώροσκοπικών

πρός τὰ φώτα καὶ τὰ λοιπά κέντρα τών άστέρων.

"Οσα μέν κύρια ήν ἐπὶ έτοιμοτέρας σκέψεως, ἐν τούτοις είρητα1·

όσον όέ [τής] ἐκ τῆς συντόμου ταύτης ἀναπτύΕεως, πολλὴν επίόοσιν

ἐαυτῷ παρέ.ἔει, έάνπερ ή εὐφυεῖ χρώμενος ψυχή καὶ πρὸς δν άν ὁ νοῦς

τοῦ ἀνθρώπου έρχηται λογισμόν κάν έν φύσει κεχορηγημένος.

Τόν περίπατον ἐὰν ποιής, τοῖς ὁρίοις χρώ, οίον η' Ζ' ς' ε' ό', ἐὰν ή

τόν άπό (Ηλίου ἐνιαυτόν ή τον μήνα άπό τοῦ κατά πάροόον 'Ηλίου ἐπὶ

τὴν κατά γένεσιν Σελήνην καὶ τὰ ίσα ἀπό ώροσκόπου *** τών ἐνιαυ

τών ή ώς παρετηρησάμην ἐγώ 'Ερμείας. όεῖ όέ ἀπό πάντων τών

άστέρων ἐπὶ πάντας τοὺς άστέρας ]ἀφέσεις] τον περίπατον ποιεῖσθαι

κατά τὰς ἀναφορὰς τών Ζῳόίων καὶ τὰ κλίματα. οίον ἐὰν περὶ γυναικός,

ἀπό Άφροόίτης, ή θυγατέρων ή θηλυκών είόών· όταν όέ περὶ πράιἔεως,

ἀπό Ἑρμοῦ, καὶ τῶν άνηκόντων· όταν όέ περὶ κινόύνων ή θανάτου ή

νόσων ή αίμαγμών, άπό τών κακοποιών ἐπὶ τόν ώροσκόπον ή "ί·ίλιον

ή Σελήνην· καὶ ἀπό τών άλλων ὁμοίως. προσέχειν όέ όεῖ καὶ ἐν τίσιν

1 τιμί ἐπί άοὶ. τιιιί άναπληροῖ πιι.ιίατιι1ιιττι (ἀναποόοῖ?). 3 καὶ ή] 6 (ποια ἡμέρας)

ή 8. 9 πλήρη αοταρο ταύτας. 10 τὸν] τό 8. 10-11 ἐπὶ τάς] περὶ τάς Β.

19 καταληφθέντα Β. 16 όηλώσει Β. 94 ιὶο όσον, οί'. Μπι.. Με τοκ., 153, Μαί

ίὶιίαο. 4799. 95 ἐάνπερ ή] ένπέρ τι 8. 98 ατι έρρωται ? λογισμών Β. κάν έν

ειριιι·ίιιττι (ίκανή Βάιλ, ροιίυο ὶκανόν) ίιιτιςο λογισμόν φύσει κεχορ. 97 ώρίοις Β.
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όρίοις οί περίπατοί είσι καὶ τίνες τών ἀστέρων ἀκτινοβολούστ καὶ

τίνες κατ) ἐπέμβασιν ἐν τῷ Ζῳόίιμ τού περιπάτου είσὶν· ὁμοίως καὶ τὸν

παραόεὁωκότα ή παραλαμβάνοντα πώς έχουσι πρός τήν γένεσιν καὶ

πώς άνέτειλαν καὶ πώς ἐν τῇ γενέσει έγέναντο.

'Αλλως περὶ ἐνιαυτοῦ. Τούς όε ἐνιαυτούς ούτως λήψη· ἀπό

'Ηλίου, ός όηλοῖ τὰ ψυχικά· άπό Σελήνης, ή ὁηλοῖ τά σωματικά καὶ

περὶ μητρὸς· άπό κλήρου τύχης. τούτους όε ἐΞεταστέον πῶς έχουσι
πρός ἀλλήλους· ἐὰν γάρ άγαθοποιοὶί ώσι καὶ συμφώνως φανώσι, καὶ

ἀγαθὸν τόν ἐνιαυτόν σημαίνουσιν· ἐὰν όἐ κακοποιοί, ἐναντίον· ἐὰν όἐ

άγαθοποιοί καὶ κακοποιοί, μεμιγμένον καὶ τὸ έτος ἀποτελούσι.χρηστέον

τε καὶ τῷ λεγομένῳ κυνικῷ ἐνιαυτῷ.

1'

ελ.) Περὶ χρόνων ἐμπράκτων καὶ άπράκτων

πρός τό τέταρτον τής περιόόου.

Διαίρεσις χρόνων ἐμπράκτων πρός τὰ τέταρτα. οίον Κρόνου έτη λ',

τό τέταρτον Ζ' ήμισυ· Διός έτη ιβ, τό τέταρτον έτη γ'· πΑρεως έτη τε',

τό τέταρτον έτη γ' μήνες θ'· 'Ηλίου έτη ιό', τό τέταρτον έτη ό' μήνες 6'.

'Αφροόίτης έτη η', τό τέταρτον έτη β'· Ἑρμοῦ έτη κ', το τέταρτον

έτη ε'· Σελήνης έτη κε', τό τέταρτον έτη ς' μήνες γί. ταῦτα οί μικροὶ

κύκλοι αὐτῶν, ό όε μέγιστος αὐτῶν ιΗλίου ρκ', Σελήνης ριγ', Κρόνου νέ',

Διός 06', "Αρεως Ξς', 'Αφροόίτης πβ', Ἑρμοῦ ος'. μερίζουσι όε τὰς

ἡμέρας ούτως· οίον Κρόνου είσὶν ἡμέραι χλέ', Διός σνε', "Αρεως τιη',

“Ηλίου υλγ', 'Αφροόίτης τΞη' τη”, Ἑρμοῦ υκγ' ιη', Σελήνης φλα'. Ζεύς ἐκ

τῶν γ' ἐτῶν μερίΖει έαυτῷ ἡμέρας ρβ', ”Αρει μιά' ιβ', Ήλίω ρΞα' ς',

>Αφροόίτη Η' ιβ', 'Ερμή ρα' ιβ', Σελήνη σιβ' ς', Κρόνῳ σνε'. "Αρης ἐκ

τῶν γ' ετών καὶ μηνών θ' έαυτῷ ρνθ' ε', Κρόνῳ τη, Διὶ ρκΖ', (Ηλίῳ σιθ',

-Αφροόίτη πό ιη', Ἑρμή σιβί καί, Σελήνη σΞε' όύο τρίτα. 'Ήλιος ἐκ τῶν

ἐτῶν 6 καὶ μηνών θ' Κρόνῳ υγ', Διὶ ρΞα' ώρας ιβ', "Αρεῖ σα', 'Ηλίῳ

σνε' η', ,Αφροόίτη Ξς' κα', 'Ερμή σΞΖ' ό', Σελήνη τλς' ς'. ,Αφροόίτη

έτη β'· Κρόνῳ ρα', Διὶ Ξη', "Αρεί πε', 'Ηλίῳ ρΖ' ιβ', εαυτή με', Ἑρμή

ριγ' ιβ', Σελήνη ρμα' ιβ'. Ἑρμῆς έτη ε'· Κρόνῳ υκε', Διὶ ρα', "Αρα σιβ,

ι1·ίλίῳ σΞη' ιζ', 'Αφροόίτη ριβί, εαυτῷ σπγ' ιβ', Σελήνη τνη' τη'. Σελήνη

14 οί. οιτρ. 1. 91 οί. οιιρ. 111. ιιοοιιι·ιιιίιτε χλΖ' ήμισυ. άο1ιο1ιει1

τιη' (Μο τρίτα». 99 Βοίίε ι181ιοτιὶ εεειο 493 3/4 (53 5,6 Χ 7 191. ~ λ'ετιιιε ειτρτα

ρ. '16, 6 Μίκι. 110 ι1185. Μετοιιτίο οοτιιρε1ιιτι1. 495 ιίίεε, 1.ιτπιιε 531 1/4. 93 γ']

νγ' 8. εο. 109 = 3 Χ 34 ε1ο., 1ο1ιιτι τιιιτιιετιιε 1096 = 3 Χ 365 1|4. 95 τεο11ιτει

ρνθ' ό' η'. τιη' (τ·οοίίιιε τιη' ήμισυ τέταρτον)] στη' 8. ρκΖ' (τεο1ίιτει ρκΖ' ήμισυ)]

ρλΖ' 8. Βοίὶα τιιιιιιοτιιει 9111 7/8. 96 νοτιετί 95, Μετοιιτὶο 919 1/9, Μάρτιο 965 518

(1185 άστο ι1ε1ιε1ιαι. 91' υγ' (τεο1.ὶιτε υγ' ιη'1] υπ' 5π σα' (πιούμε σα' καὶ] σια' 5.

3ο11οοτιιρε1ιιιιι 955 17,94 ετςο ίοτ1. εοι·ίρείὶ σνε' ιη'. 98 Μεττοτίει ιὶίοε 10? 9/3.

τοοιίιιε οΞθ' ό' ε1.τλς'ια'. 99 β] ιβ'. 'Ηλίῳ] Μαι·ὶίε είςιιιιιιι 8. εαυτώ 8. 30 ρμό'

ιβ Βειιιίιιαι 8 τεροειιί ρμα' 11ιοτειι·ιιτιι τιιιιιιετιιε ι·ετιιε ις'). 31 8ο11ια1ιε1969 1|6~

Μάταια οοτιιρεὶιιτιὶ 3541 6.

7 τούτοις 8.

οι
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ἐκ τῶν ἐτῶν ς καὶ μηνών γ' Κρόνῳ υκε', Διὶ ρο', 'Αρα σξε' ιεί,

'Ηλίῳ τλς', 'Αφροὸίτη ρμα' τς', Σελήνη υμβ'. ὅπου ὅ' άν καταλήξη τὸ

έτος, ό κύριος τοῦ Ζῳόίου πρώτος οίὅωσιν· οίον Κρόνος πε', εἶτα

Ήλιος νγ' ώρας ιη', Ἑρμῆς νς' ώρας ιη', 'Αφροοίτη κβ' ώρας ιη',

5 Ζεὺς λὅ', Σελήνη ο' ώρας ιη', νΑρης μβ' ώρας ιβ'.

'Αλλη ἀγωγὴ. "Οσα όρια έχει τις τών άστέρων ἐν τοῖς ιβ” Ζῳὸίοις,

τοσαῦτα έτη όίοωσιν. οίον ώροσκόπος Ζυγῷ· κατάγονται έτη κη'·

Αίγόκερως τὰς πρώτας νΖ' Κρόνῳ ὸίὅωσιν, εἶτα 'Ερμή ος, είτα ,Αφρο

οίτη πβ', είτα Διὶ οθί, είτα >'Αρεί ξε'. είτα Σελήνη οί, είτα 11·ίλίῳ ώρας ς'.

'Αλλη όιαίρεσις. Τὰ ἐλάχιστα τοῦ άστέρος πολυπλασίασον ἐπὶ

τόν 8' καὶ όίὸου Σελήνη κε' '1·ίλίω ώρας ς'· έξει ούν ό τοῦ Κρόνου όιὰ

τόν Αἰγόκερω ἡμέρας ρκ', εἶτα Ἑρμῆς π', είτα ίΑφροόίτη λβ', εὶτα

Ζεύς μη', εἶτα 'Αρης ξ', εἶτα Σελήνη κε', εἶτα Ήλιος ώρας ς'· ό ἐνιαυτὸς

ἡμέρας καὶ νυκτὸς άπό τοῦ ώροσκόπου. κατάγει τις έτη κή' ἐλάχιστα

ἀπό Ζυγοῦ, ἐστι ὸέ Κρόνος Ταύρῳ· τὰ κη' καταλήγει εἰς Λέοντα· Ζυγῷ

ούν Κρόνος παρέὅωκεν 'ί·ίλίιμ καὶ έχει τόν ἐνιαυτόν Ήλιος. τοῦτο

άρέσκει Αἰγυπτίοις Βαβυλωνίοις καὶ "ίΞλλησιν.

Τὰ τρίγωνα συγκρίνουσιν ούτως [κη']. 'Αφροὸίτη κυρία τοῦ τριγώ

νου· άπό ούν ίΑφροόίτης τής έν Καρκίνῳ καταλήγει είς Ζυγόν· ό

κύριος τοῦ τριγώνου ἡμέρας Κρόνος Ζυγῷ· Κρόνος άπό 'Αφροόίτης

παρέλαβε τόν ἐνιαυτόν· ή όιαίρεσις μάχεται.

Ο

5

18 Νότο πετάω.

111, 5. Περί έπεμβάσεων.

Εύτονοι μέν ούν αἱ ἐπεμβάσεις τών άστέρων κριθήσονται, όπόταν

τών χρόνων οεσπόΖοντες ἐπεμβώσι τοῖς τόποις ή καὶ εἰσὶ τούτων

τετράγωνοι ή ὸιάμετροι, ὅνπερ τρόπον καὶ ἐπὶ τών άρχὰς ή καὶ ἡγεμο

νίας λελογχότων έκαστος καθ) ήν ἐκληρώσατο ώραν τὴν ἐπέμβασιν

ποιησάμενος εὐτονεῖ εἰς τὸ σώΖειν ή ἀναιρεῖν καὶ οὐόείς τὴν τούτου

άπειλὴν ή καὶ πρός τινας εὐεργεσίαν κωλῦσαι όύναται, κάν πάνυ

ο μείΖων γένει βίῳ όόξη τυγχάνη, άλλ' εἴκει τοῖς τοῦ καιρού νόμοις,

1 8ι1111ΓΠί άίεε 531 114, Ιονία 919 1.9(α1ιει·ι·εινίὶτιά ρ.118,30). 9 ρμαί] ρμὅ' 8.

45 ίιοι·αι·πτπ πππιετί ρίει·ίαπε ποπ οοπτςτιιιιπ1. 8 οί. Ρι·οεί. ρειι·πρίιι·. 88. 8 Βαριά

εοτππε απειιίταία ταιίίειὶίοπε νίι1είπτ τι Πίττα εί εεί ιίοιππε 8τιὶπι·πί. 9 Μετα 1.111”

απποε ι1ιι1(ίιίι: είίεα); 8οί ηπατὶειπι ρειι·ὶεπι άίεί. 14 (11εί ε1 ποεὶίε επειτα τεοίε τπε

εοίπίεεε ερει·ο. αιιί έλάχιστα τιπ1.'Αίγόκερῳ είςππιιι άίεί1 ίπ 8. 15 8οί επί. 1.εοπίει

ιίοιπίππε, Λ· είςτπιιπι απίτ1 είίιί νείίὶ πεπείο. 18 νεππε ρει· ε1ίεπι τριγωνοκράτωρ

(ίειποι·ί. 90 8ειί.ιιι·ππο ρει· ιίὶεπι τριγωνοκράτωρ 1111›τειε. 95 εἰσὶ] ἐπὶ ν ροεπίπ έπί

(τό) τούτων τετράγωνον ή όιάμετρον; τα ειιίτιί @οι ίπ ν.

98 ούὸέ ν.

98 τών] τὰς 1'.
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μέχρις ού τήν ἀρχὴν ἀπόθηται· ἐπὰν όέ συμπλήρωση τὸν χρόνον,

παραὁιόοὺς έτέρῳ τήν ήγεμονίαν άτονος πρός ιτε] τό άγαθόν ή φαύλον

ἀποκαθίσταται. αἱ μέν ούν ἀποτελεσματογραφίαι τῶν παραὁόσεων καὶ

συγκρατικαὶ πρός ἀλλήλους μαρτυρίαι τε καὶ συμπαρουσίαι ἐν τοῖς

έμπροσθεν ήμῖν όεὁήλωνται· αὶς καὶ προσχρηστέον, έκάστου κατὰ τὴν

ίὸίαν φύσιν καὶ κατά τόν έπιβάλλοντα χρόνον ένεργούντος καὶ τὸ είὁος

τού άποτελέσματος ἐνόεικνυμένου.

ΜΙ, 6. Περὶ τής είς ι' έτη καὶ μήνας θ' όιαιρέσεως

έμπράκτων τε καὶ άπράκτων χρόνων.

Καὶ ταύτην σε τήν όιαίρεσιν κωφῶς καὶ εἰκαίως παρερριμμένην όιὰ

τό τὰς εἰσόόους αἰνιγματιίιόεις ἐσχηκέναι όοκιμάσας καὶ άνευρων καὶ

συγκομίσας ύπέταΞα, όπως οί φιλόκαλοι όιὰ πολλῶν εἰς μίαν όύναμιν

ἀποτελέσματος κατελθόντες έκθειάσωσι τήν φύσιν, λογισάμενοι όιὰ

πολλῶν εύθειῶν ὁόῶν τε καὶ ὁυσβάτων εἰς έν χωρίον κατηντηκέναι.

Έστω ούν ήμῖν ὁ λόγος έπὶ μέν τῶν ήμερινῶν γενέσεων λαμβάνειν

άφέτην “ί·ίλιον, ἐάνπερ ή καλῶς κείμενος, έπὶ όέ τῶν νυκτερινῶν

Σελήνην, έπεὶ καθως προγέγραπται ήμῖν ἐν ταῖς ἐπικρατήσεσιν ἐκεῖνον

‹.όεῖ› κρίνειν ἀφέτην τῶν ήμερινῶν καὶ νυκτερινῶν τόν καλῶς κείμε

νον. ἐὰν όέ κατ) ἀμφότερα παραπέση τὰ φῶτα, ό μετά τόν ιὶιροσκόπον

εύρισκόμενος άστήρ πρῶτος μεριεῖ τούς χρόνους καὶ οεύτερος ό μετ'

αὐτόν κείμενος καὶ έΕής οί λοιποί.

Ύποόείγματος χάριν τής όιαιρέσεως τής ὁεκαετηρίόος καὶ μηνῶν θ'

έστω Ήλιος άφέτης· λήῳεται αὐτὸς έτη ὁέκα μήνας θ', καὶ μετ' αὐτόν

έίΞής ὁ κείμενος ἀστήρ ἐπὶ τῆς γενέσεως κατὰ τὴν τού Ζῳόιακού

κύκλησιν έτη ι' καὶ μήνας θ', καὶ μέχρις ού ἐὰν ἐπιόέχηται ό αριθμός

τῶν ἐτῶν όιόόνοιι τοὺς ένιαυσιαίους χρόνους. έπεί τοὺς περιόόικούς

έκάστου ιίιριαίους ήμερησίους μηνιαίους συναναλαμβάνειν χρὴ τοῖς

ἐνιαυσιαίοις καὶ συγκρίνειν τόν τε καθολικὸν τῶν χρόνων όεσπόζοντα

καὶ τὸν τῶν μηνιαίων καὶ τῶν ήμερῶν τε καὶ ύ.ιρῶν τούς τε κύκλους

πόσοι ήσαν καὶ τίς ἀπό τίνος όέχεται τόν κύκλον καὶ τὴν έβὁομάόα.

ούτως γὰρ ἀνακυκλούμενοι οί χρόνοι κάν είς τοὺς αὐτοὺς καταντῶσιν

άστέρας, οὐ μέντοι ἐκ τῶν αὐτῶν έβόομάόων οὐόέ τῶν αὐτῶν κύκλων·

έτερος ό, έτέρῳ κύκλῳ συναρμοΖόμενος κατὰ τὴν άκολουθίαν τού

χρόνου τὰς τῶν ἀστέρων ἐναλλοιοῖ όυνάμεις, καὶ γίνεται ό αὐτός

ἀστήρ ὁτέ μέν ἀγαθῶν αίτιος ὁτέ όέ φαύλος κατά τήν τού ποιραόιόόν

τος καὶ παραλαμβάνοντος ἐνέργειαν καὶ όιάθεσιν οίκείαν ή έναντίαν.

προβλέπειν όέ ὁεῖ τοὺς ἐνεστῶτας καὶ μέλλοντας χρόνους καὶ σκοπεῖν,

1 άποθουται Μ (ο οι αι ότι οοι·τ.). 4 συγκρατητικαὶ Μ. 10 εἰκέως Μ. 14 μό$515

εύρειῶν. 95 κύκλησιν] πούμε ίπ Μ πα εΧρὶίοαπάιιιτι ι1ίί'ίὶοίὶεπ. 96 έπί Μ. 31 ιιοπιμο

καὶ. 39 ούόἐ] ού Μ. 33 συναμοΖομἐνω Με, συναμοϊόμενος Μό. 37 καὶ σκοπεῖν

οὶίοειιπι.
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κάν μεν είς όιγαθοιτοιούς χωρῶσι, προλέγειν τό άγαθόν, κάν έτι ὁιακα

τέχη ὁ κακοποιός έλάχιστον χρόνον· προμαραίνεται γὰρ ή τού κακο

ποιού ὁύναμις ὑπό τής τού παραλαμβάνοντος άστέρος άγαθοποιίας

προκατασκευάΖοντος άφορμάς ποικίλας, φιλίας συμπαθείας συστάσεις

5 εύημερίας ὁότἔας ώφελείας καταθυμίων συντέλειαν. έσθί ότε μεν ούν

καὶ μυστικαῖς πράΞεσιν ή άπορρήτοις ή παραβόλοις μολύνας εύτυχίαν

είργάσατο, ιός τους γενομένους ήοεσθαι ή μέσως φέρειν έφ' οἱς

πρότερον ήχθοντο καὶ μετανοεῖν ώς μάτην άττολέσαντας άττρακτον

χρόνον. ὁμοίως σε καὶ ὁπόταν άγαθοποιῶν είς κακοποιούς χωρῶσιν οἱ

10 χρόνοι, είς έχθραν καὶ άτιμίαν καὶ προὁοσίαν καὶ Ζημίαν καὶ κίνουνον

προσλαμβάνονται καὶ εἰς αίφνιοίους καὶ άπροσὁοκήτους αἰτίας καὶ

καθαιρέσεις· ὅθεν πολλοὶ μετανοούσι μὴ προαμυνόμενοι τούς ἐχθροὺς,

ἀλλὰ καὶ πίστιν καὶ συμπάθειαν φυλάΞαντες ματαίως, μη περιγινόμενοι

τα ών θέλουσιν ἐπὶ τοῖς άλλοτρίοις άγαθοῖς όὁυνῶνται καὶ άκοντες

15 ύποτάσσονται.

Έστω ρε ήμῖν έπὶ ύττοοείγματος γένεσις, 'ίνα συντομώτερον τήν

είσοοον ενοειέώμεθα. Σελήνη 'ίχθύσι μοίραις ιη', 'Αφροόίτη Κριῷ,

Ζεύς Ζυγῷ, Κρόνος ώροσκόπος Τοεότη, 'Άρης Ύοροχόιμ, 'Ήλιος

'Υὁροχόου άρχαῖς, Ἑρμῆς 'ίχθύσιν· ούτως γὰρ όιέκειντο έφεἰής.

το Ζητούμεν έτη νβ' καὶ τοῦ νγ' Παύνὶ ιε'. έιτεὶ ούν έπὶ ταύτης τής οιαιρέ

σεως (αἱ) ήμέραι καὶ οὶ κύκλοι πρὸς τι? ήμέρας τήν πραγματείαν

έχουσι, τα σε γενεθλιακὰ έτη πρὸς τὸν τΞε' ο', έλαβον τῶν ὁλοκλήρων

ετών νβ' τὰς ανά ε' ὁ'· γίνονται σογ'· καὶ από Μεχὶρ ιβ' έως Παύνὶ ιε'·

γίνονται ρκὁ'· καὶ ὁμοῦ γίνονται ημέραι τσέ'. άφεὶλον κύκλον τἐ',

λοιπαὶ ήμεραι λΖί. έκρίθη ούν νυκτερινής ούσης τής γενέσεως Σελήνη,

ύπόγειος ούσα έν θηλυκῷ Ζωοίω τριγώνω συναιρετιστού καὶ οίκείως

κειμένη, άφέτης τῶν καθολικῶν χρόνων. πρώτη ούν έλαβεν ἐκ τῶν

προκειμένων ἐτῶν έτη ι' μήνας θ', εὶθ> εεης 'Αφροὁίτη έν Κριῷ έτη ι'

μήνας θ', εὶτα εΕής Ζεύς Ζυγῷ έτη ι' μήνας θ', εὶθ' έἔής Κρόνος Τοἰότη

80 έτη ι| μήνας θ'· γίνονται κύκλοι οί έτη μγ'. μετ' αὐτούς εξής άκολουθεῖ

"Αρης τούτου ό κύκλος έτη ι' μήνες θ' είς συμπλήρωσιν ἐτῶν νγ' καὶ

μηνών θ'. έπεὶ ούν ύπερ τον προκείμενον χρόνον καὶ Ζητούμενον

υπερβάλλει ό ἐνιαύσιος χρόνος, εἰς τὸν μηνιαῖον κατέοραμον καὶ έὁωκα

αὐτῷ τῷ "Αρα τῷ κυρίῷ τού κύκλου μήνας ιε', προσθεὶς ὁέ τῷ συντε

35 λεσθέντι τετάρτῷ κύκλῳ ἐτῶν οι' άριθμού μγί. καὶ έγένοντο έτη μία'

μήνες γ'. εὶτα Ήλίω έτος αί μήνας Ζ', εἶτα 'Ερμή μήνας κ', εἶτα Σελήνη

μήνας κε', είτα 'Αφροοίτη μήνας η', εἶτα Διὶ μήνας ιβ'· καὶ γίνονται

έτη να' καὶ μήνες γ'. εξής Κρόνος λαμβάνει μήνας λ' είς συμπλήρωσιν

?ή
Ο!

2 Γοτε. σοὶ. ὁ. 8 απαραβόλοις ν. 7 ως τούς] είς τού ν. αμέσως ν. @0 ιβ' λί

(ρτο νβ'). παυνὶ] ίουνίω ειιιροτεατ. ν. 22γενεθλικά ν. 23 νγ' ν-. 96 Ρίαοοε

1τή;οιιιιπι ειμαι νοτιοι·ὶυ μικτό Ποια αι: Μαιο. μόριο γαιιιιὶοὶ. 30 αύτούς| αύτόν ν=,

αύτών νι. 31 μήνας ν. 34 οι ίσια. σοὶ. :36 μήνες Ζ' ν. 88μήνας ν.



190 Ωραια” νλτιωιγι

τοῦ Άρε'ικού κύκλου ἐτῶν νγ' καὶ μηνῶν θ” ὲπεὶ ούν καὶ ούτος ὁ

χρόνος υπερβάλλει τον προκείμενου εἰς ημέρας άνἐλυσα ούτως· ἔως

τού Διὸς συνηγετο έτη να' μηνες γ'· άνέλαβον τας λοιπὰς ημέρας τού

νβ' έτους σο' καὶ τοῦ νγ' ή' καὶ τοῦ νο' έτους ημέρας λΖί· καὶ γίνονται

ὁμοῦ ημέραι χΕΖ' Κρόνου τοῦ από 'Αρεος παραλαμβάνοντος. ὲΕ ών

παρἑοωκεν ὲαυτῶ καὶ τοῖς ἑΞῆς κειμένοις κύκλον α' ἡμερῶν ρκθ'· εἶτα

τον β' κύκλον παρεχυϋρει ”Αρεϊ όμοίας ημέρας ρκθ', κάκεῖνος ἐμέρισεν

ἑκόιστῳ τας ίοίας ημέρας· τον σε γ' κύκλον 'Ήλιος όιεοεξατο από

Κρόνου καὶ ὲμἐρισεν ρκθ' ημέρας, τὸν τα α Ἑρμῆς' τον τα ε' Σελήνη

καὶ ἐμέρισεν ημέρας ρκθί. λοιπὸν περιλείπονται ημέραι κβ' τοῦ ς' κύκλουΙ

ός ἐστιν >Αφροοίτης. ὲμἐρισεν ούν ἑαυτῇ ημέρας η', ἔπειτα Διὶ ημε

ρας ιβ'· λοιπαὶ β! ημέραι εἰς τὴν Ζητουμένην ἡμέραν! α'ί είσιν Κρόνου

ὶπρωτη].

Γέγονεν ούν ό μὲν καθολικὸς χρονοκράτωρ τῶν ἐτῶν "Αρης από

Σελήνης παραλαβῶν' ό ρε τῶν μηνιαίων Κρόνος ἀπό “Αρεως παραλα

βων, τῶν το ἡμερῶν 'Αφροοίτη παρὰ Κρόνου τον κύκλον παραλα

βούσα. τῷ ούν νβ' ἔτει ἐγένετο γυναικός θάνατος ὲπίλυπος καὶ νόσοι

έπισφαλείς αὐτῷ ἐπηκολούθησαν καὶ Ζημίαι° έν τα ταῖς προκειμἑναις

ημέραις η γένεσις κατεόικάσθη οίκην ἔχουσα υπερ γυναικός καὶ

πρὸς γυναῖκα περὶ νεκρικῶν καὶ παλαιῶν πραγμάτων καὶ υπό μειἰόνων

κατεσπουοασθη καὶ μικρού οεῖν εκινούνευσε καὶ οίκείων η αλλοτρίων

λύπην άνεόἐέατο, ὡς είς άπόγνωσιν χωρῆσαι, καὶ ἑτἐροις πρ ίγμασι

καὶ επισφαλέσι καὶ ἐπιΖημίοις περιεπλάκη. ἔτι γαρ οιεκρατει τὸν χρόνον

Κρόνος παρ' αίρεσιν ῶροσκοπῶν καὶ καθυπερτερῶν Σελήνην, την

άφεσιν, καὶ Ἑρμῆν· ὅθεν καὶ πλαστογραφἱαι πλεῖσται παρηκολού

θησαν καὶ ιρευοηγορίαι καὶ πλόιναι καὶ ἑΕοοιασμοὶ πλεῖστοι καὶ νόσοι

ἐπισφαλέὶς.

Παράόοσις χρόνων αστέρων β'. ἐπιμερισμοὶ

εκ των Κριτοοἡμου. ν, Γ. Ιων.

'Ήλιος 'Ερμῆς Μόνα, Σελήνη Σκορπίῳ, Κρόνος ωρόσκόπος ΚριῷΙ

Ζεύς >ίχθύσιν. 'Άρης Άφροοίτη Παρθένῳ, κλῆρος τύχης Αίγόκερω,

όαίμων Καρκίνῳ. ὁ τοιοῦτος κυρτός.

"Ηλιας Ἑρμῆς “Αρης Ζεύς 'Αφροοίτη Αίγόκερυμ, Σελήνη Ύόροχόω'

Κρόνος ΤαύρῳΙ ῶροσκόπος Κριῷ. καὶ ούτος έτραχηλοκοπίσθη.

(Ήλιος Άφροόίτη Ύοροχόῳ, Σελήνη Διούμοις, Κρόνος Σκορπίῳ,

Ζεύς 'ὶχθύσιν, ”Αρης Καρκίνῳ' Έρμης ωροσκόπος Αίγόκερῳ, κλῆρος

τύχης ΠαρθένῳΙ ὁ θανατικός Κριῷ. οἱ τούτων κύριοι ηναντιωθη ταν

Ι νγ'] ιγ' ν. 4 νγ'Ι νε' ν. ο του] καὶ ν. 7 ατι ὁμοίως? 10 [στα. €μέρισαν.

17 Γοι·ὶ. νόσος επισφαλης νι. 28 Μετα. (ία αυτι οὶίαπι ροεί χρόνων ίτιωι·ρατη;ί

απατα) νίιτ Με ρετὶίιιοΙ. 34 καὶ οί.ίοοιιιιι. 87 θαναστικός ν. Υίτείιιία ιὶ0ΠιὶΓΗ18

Μοτοιιι·ὶιτι5 Η Ατίοὶίε Μοτο.

ΙΟ

Π

?Ο
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άλλήλοις έν καθύγριρ Ζωοίψ, άλλως ὶ›έ καὶ ὁ "Αρης έπὶ τής ούσεως

έτυχεν. ό τοιοῦτος έν βαλανείω έκλυθεὶς υὶιπτήθη.

'Ήλιος 'Αφροοίτη Αίγόκεριυ. Σελήνη Καρκίνιμ, Κρόνος Ἑρμῆς ΤοἔότηΙ

Ζεὺς ΤαύρωΙ "Αρης Λέοντι, ῶροσκόπος Ύοροχόω, κλήρος τύχης

^έοντι. τούτῳ έπίκειται "Αρης έν πυρῶοει καὶ ήλιακῷ Ζιμοίω έναντιού

μενος τῷ ιίυροσκόπω, τον τα θανατικόν τόπον καθυπερτέρησεν Κρόνος

καὶἙρμής. ό τοιοῦτος Ζῶν έκάθη.

'Ήλιος Αίγόκερω, Σελήνη Ζυγῷ. Κρόνος Ταύροι, Ζεὺς Διούμοις,

"Αρης ιιίιροσκόπος Καρκίνω, Άφροόίτη Ύόροχόψ, Ἑρμῆς ΤοἔότηΙ ό

κλήρος τής τύχης Ζυγῷ· τούτῳ Σελήνη έπεστιν καθυπερτερουμένη

ὑπὸ 'Αρεως έναντιουμένου Ήλίυμ. ό θανατικὸς τόπος Ταύρου~ Κρόνος

έπεστιν. ό τοιοῦτος έθηριομάχησεν.

“Ηλιας Σελήνη Ἑρμῆς Διούμοις, Κρόνος Λέοντι, Ζεὺς '1χθύσιν, ”Αρης

Καρκίνου, ”Αφροοίτη Κριῷ, άιροσκόπος Αίγόκερῷ, ένθα καὶ οἱ κλήροι

κατέληξαν· ο κύριος Κρόνος ἐν τῷ θανατικῷ ὺπό Άφροοίτης θεωρούμε

νος· "Αρης τῷ ῶροσκόπω ήναντιωθη. ό τοιοῦτος έτελεύτα φαρμάκω.

'Ήλιος Ἑρμῆς ιίυροσκόπος Ταύρω, Σελήνη '1χθύσιν, Κρόνος Διού

μοις. Ζεὺς Ύοροχόω, "Αρης ΤΤαρθένω, ίΑφροοίτη Κριῷ. κλήρος τύχης

Σίχθύσιν· έκεῖ Σελήνη ὑπό Κρόνου καὶ 'Αρεως θεωρουμένη· ό κύριος

τοῦ οαίμονος καὶ τῆς πανσελήνου ὴναντιῶθη. ό τοιοῦτος έν άντλία

έτελεύτα.

'Ήλιος Λέοντι, Σελήνη Ἑρμῆς Τίαρθένω, Κρόνος Διούμοις, Ζεὺς

Κριῷ, >'Αρης ιὶυροσκόπος Άφροοίτη Καρκίνω, ό κλήρος τής τύχης

Διούμοις· έκεῖ Κρόνος κύριος τοῦ θανάτου καὶ καθυπερτερῶν Ἑρμῆν

τον κύριον τοῦ κλήρου καὶ Σελήνην· άλλως τε καὶ "Αρης τῷ θανατικῷ

ήναντιῶθη. ό τοιοῦτος ἑαυτὸν άπηγχόνησεν.

ιΉλιος Ἑρμῆς Κριῷ, Σελήνη 'Αφροοίτη Ίχθύσι, Κρόνος Καρκίνω,

Ζεὺς Άρης Ταύρου, ωροσκόπο; Σκορπίιμ, ό κλήρος τής τύχης ΤοΞότη,

ό κύριος σὺν τῷ 'Αρει έν τῷ Ταύρω, ό θανατικὸς τόπος ΚαρκίνιμΙ

Κρόνος ὁ κύριος τής Σελήνης άπόστροφος· ήναντιωθη ιτε καὶ ὁ >'Αρης

τῷ ίοίω οίκω. ό τοιοῦτος έθηριομάχησεν. ΟΕ ευρω ρ. 52, 98 οί Μα.

ΙΧ, 8. Άγωγὴ περὶ χρόνων Ζωής προς τα άπογῶνια.

ΤΤάσαι μέν ούν αἱ προκείμεναι άγωγαὶ χρηματιστικαὶ καὶ εύκατά

ληπτοι τοῖς έντυγχάνουσίν εἰσίν, αίτινες εἰς ταὐτὸ καταλήγουσι,

τουτέστι [καὶ] είς την αὐτὴν μοῖραν, οὐ μέντοι τὴν αὐτὴν ούναμιν τῶν

όπυρωοη ν. 61οειιο ιτιοι·ὶίετ Γατα. ὶιι οοιεινο ετήσιο ί. ο. νὶτςὶιιε ?Ρ 7 Γοτιιιιιιιι εκ

έκαύθη ε1έκοίη οοιιίο.ιτιίτιαίο.ιιι ειὶιο1ετε ποὶιιί. 10 έσπεστιν ν. 11 θαναστικός ν.

19ετοι·ετ ι1αεπιοτιί$ίτι Μωρό οιιίιιο ι1οπιίτιυει Μαιο ορροτιί1.ιιτ Ρίοεὶιται άοττιὶτιο Ιονί.

ΩθΙογ.τειιααπι ριιίο Σελήνης. 94· Βιιίιιττιιιο άοιιιὶτιιιο Ααιιοτἰ1 1. ο. Ιοεί οοὶει.νί ηιιὶ

Νομό ΜΜΜ ι1ἰοί νίι1οίιιτ; οί εκ στα". οοιιοὶιιαειιι1ιιιτι Οαρτίοοτιιυπι ρτο Ματ1.ίο Ιοι:ο

ὶιαὶιοτὶ ισιιοεὶ εοί ούσις ?)~ 25 θανανικιῖι ν. 29'Άρει] 8ειςὶ11τιτὶὶ οίετιι.ιτιι ν. τῷ]

τη ν. 34 είσι καί τινες ν, οστά Βειαετιιι.
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χρόνων· ὅθεν χρὴ τούς βουλομένους τυχεῖν τῶν τοιούτων μετά πάσης

σπουόής καὶ προθυμίας έττιβάλλεσθαι. ὁ γὰρ θέλων πονεῖν κρατεί ών

ἐπιθυμεῖ· παντί γάρ πράγματι καλώ τε καὶ φαύλῳ συνέπεται πόνος καὶ

λογισμός άστατος ἐπί τε βασιλικών καί ήγεμονικών ἀρχηγικών πλου

σίων πενήτων καὶ ἐπὶ τέχναις καὶ ἐπιστήμαις· άλλ' ούὸέ μήν ἡόοναὶ

καὶ τέρψεις ἀμερίμνως καὶ άλύπως όιευθύνουσιν, έχουσι όέ παρείσου

σιν καὶ φιλαυτότητα καὶ λύπην ψυχικὴν αἰωνίαν. πλουσίαν ούν μαθη

μάτων τράπεΖαν παρασκευασάμενος συνεστιάτορας ἐπὶ τό σύνοειπνον

άνακέκληκα· οἱ ούν βουλόμενοι θοινάσθαι ὅιὰ τὴν τοῦ σώματος

φυσικὴν ὺπηρεσίαν ἐνεργείτωσαν, βοηθοῦντος αὐτοῖς μὴ λάβρως μηὸέ

άκορέστως ταῖς τροφαῖς χρωμένοις, άλλ' ἐφί ὅσον ἡόονὴν αὐτάρκη τὰ

ἐόέσματα ὅύναται παρέχεσθαι· τὰ όέ παρὰ φύσιν βλάπτειν εἴωθεν. εἰ

σε τις τών κεκλημένων ἐθέλοι ἀβλαβὴς όιαμένειν, μιά μερίοι ή καὶ

όευτέρα χρησάμενος εὐφρανθήσεται· καθάπερ γὰρ έπί τινος πυρός

κατά βραχύ ύλη προσμεμιγμένη άκμαιοτέραν καὶ μείΖονα τὴν φλόγα

παρασκευάΖει κατεργαστικωτέραν τε καὶ λαμπροτέραν, ἀθρόως όὲ

αὐτῷ συνεμπεσοῦσα ήμαύρωσε καί κατέσβεσε τὴν εύμορφίαν τοῦ

φωτός καί πρός τούτοις θολώέιη καπνόν καί βαρυτάτην όόμὴν τοῖς

πλησίον μετά οακρύων παρέχεται, τοῖς όέ πόρρωθεν θρύαλλον μέγαν,

τόν αὐτόν τρόπον καὶ ἐπὶ τών προκειμένων ἀγωγών ἐάν τις μιά ή καὶ

όευτέρα συγχρονίσαι, εὐκατάληπτον έξει τό Ζητούμενον μεθ' ἡὅονής

καὶ τέρψεως είς ἀεὶ [όέ] όιατρίβων καὶ φαντασιούμενος. εἰ οέ τις εἴη

μέν ἐκ τοῦ ἀναγινώσκειν όυσνόητος, θέλοι όέ εἰς μίαν ἡμέραν όύο καὶ

τρεῖς βίβλους όιεξιέναι, τὴν μέν ἀλήθειαν οὐκ ἐξιχνεύσει, παραπλήσιος

ὸέ έσται χειμάρρῳ ποταμῷ σύροντι φορτίον άκαρπον καὶ άνωφελές

τοῖς όρώσιν ή παλινορόμῳ είς μάτην όξέως φερομένῳ· οὐόέ γε ίππος

χωρίς σταόίου καί πολέμου ἐπί ἐρημίας τρέχων έπαινον οἴσεται. ἐὰν θέ

ό μέν ποταμός φέρη έγκαρπον φορτίον, ραοίως εἰς αὐτόν τινες εἰσπη

όήσουσι τυχεῖν τοῦ καρποῦ, κάν ροθίως ή ἐπικινόύνως. ἡ όέ ναῦς

ροθίως όρομήσασα κατά τρόπον μεγίστην χαράν τοῖς ναυτιλλομένοις

παρέχει· ό όέ ίππος έξει σταὸίῳ όιαθλεύσας ἀγάλλεται μέν πρό τῶν

ἐπαίνων καὶ πολλοὺς ἐραστἀς ἐπάγεται καὶ πολλής ἐπιμελείας τυγχάνει

καί άθλων πόνους όιαλαμβάνεται.

Ούτως καὶ οἱ μετὰ άκριβείας καὶ συνέσεως μεμυσταγωγημένοι

ἐπαίνου μέν καταξιοῦνται, ἡόονὴν όέ καί ώφέλειαν έαύτοῖς περι

ποιοῦνται· οί όέ άκροθιγεῖς τὰς είσόόους ποιησάμενοι ραοίως τὴν

ἐπιστήμην χλευάΖουσι όιὰ τό καὶ μὴ εύμάθειαν έαυτοῖς ἐπιμείρεσθαι

καὶ άθανασίαν. οὐὸέ γὰρ ἀρκετόν τι ἡ φύσις τοῖς ἀνθρώποις ἐόωρή

4 ροπείε ἡγ. (πραγμάτων καὶ). 5 όπως ιππίει.ίοει ὶοίίει·ε ποίπί. 19 όύνασθαι

παρέσχεσθαι 8. 19 θρύαλλον “ 1'ιιίίςίπεπι ,,. 90 μίαν ή καί όευτέραν 8. 93 πεπιρε

εἰς τὸ άναγ. πεπιρε ούο (ή) καὶ. 94 έξιχνεύειν 8. 99 ‹ίε τυχεῖν οί. Μπ111ιίαε.

539". 31 οιαθεύσας 8 (έξει στ. άπί›ίπιπ). 31-39 μέν πρό εοι·ι·πρὶιιιιι. 33 οιαμείβε

ται ορίποι·. 37 πετπρε όιὰ τό μὴ καὶ έαυτοῖς εύμ. έπ. 38 ούτε γὰρ όιρκιτόν τι 8.
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σατο τὰς ἐπικύκλους τῶν άστέρων θεωρίας εἰόέναι σταθμοῖς καὶ

μέτροις άμεταθέτοις, άλλ' έτι καὶ κύκλοις όιήρθρωσε τὰ πάντα· όιό

εὐσύνοπτα τὰ θνητῶν τελίσκεται. εἴ γε τα μεριΖόμενα καὶ συλλογιζό

μενα ἐπὶ τῆς γής τοῖς ἀνθρώποις πρός άκριβή μάθησιν όυσέφικτα

τυγχάνει, οίον κλιμάτων καὶ ἐθνῶν ἀπομετρήσεις, θαλάσσης ὅροι καὶ

σταθμοί, τὸ βραχύτατον καὶ ἐθνῶν άσθενέστατον τήν τού μή συνοριῖιν

πόρρωθεν (άπερ εἰκάΖει τις μέχρις ού πλησίον γένηταί πως) ἴσχει όιὰ

τῆς τῶν άλλων άρμονίας, άνθρωποι όιεἔιχνεύοντες τὸν οὐράνιον

κύκλον καὶ τὰς τῶν άστέρων κινήσεις 'Ηλίου τε καὶ Σελήνης ὁρόμους

ένιαυσίων τε καὶ μηνιαίων καὶ ῶριαίων μέρη τροπάς τε καὶ μεταβολὰς

ἀέρων συναφάς τε καὶ άπορροίας ἐκ τοιαύτης προγνιί.ισεως ἀθανα

σίας όόΞαιεν άν μετειληφέναι καὶ πρό καιρού τοῖς θεοῖς προσομιλεῖν·

εἴ γε κατὰ τὸν ποιητήν

Ἑρμῆς όέ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐΞεκαλεῖτο

ἀνόρῶν μνηστήρων.

Καί έστιν ἐπιχθόνιος όηλονότι καὶ ούράνιος ὺπάρχων (κοινός γὰρ ό

θεός) τὰς ψυχὰς τῶν άνθρωπων μετεωρους ανάγει περὶ τήν τοῦ

κόσμου ἀστροθεσίαν ἐνθουσιαστικοῖς καὶ φυσικοῖς περιβάλλων νοή

μασι, μάλιστα τοῖς περὶ ταῦτα σεμνῶς ἐσπουὁακόσιν. ων οί γε άθεεῖς

καί πανούργοι ού μόνον τοῦ μέρους τής αθανασίας ήτύχησαν, ἀλλὰ

καὶ τῆς άνθρωπότητος, όίκην όἐ θηρίων καὶ ἀλόγων άγελαζόμενοι όιὰ

τής πλεονεΕίας καὶ ἀκρίτου λογισμοῦ ἐΕ ύστέρου τιμωρίας ἀΕίας

έόοσαν μὴ φυγόντες τόν νόμον. ότι μέν γὰρ οί θεοὶ σθένουσιν ύπα

κούειν ανθρωπων καὶ τὰ κάλλιστα καὶ τὰ τίμια παρέχειν καὶ βοηθεῖν,

παντελῶς πρόόηλον· βουλόμενοι ό” ούς ἐψηφίσαντο νόμους όιαφυλάσ

σειν οὐκ άθετούσι τὰς μοίρας, ταύταις γε τήν ἐπιτροπίαν τῶν άνθρω

πίνων πραγμάτων ἀνύσιμον ίσχυροποιησάμενοι ἀλύτοις ὅρκοις. έστι

γὰρ καὶ ἐπὶ θεοῖς στύγιος ὅρκος φόβον έχων καὶ τιμωρίαν, συνέπεται

ό' αὐτοῖς λογισμός εὐσταθής καὶ ἀμετάθετος άνάγκη. μαρτυρεῖ όέ

τούτοις ὁ ποιητής λέγων·

Σειρήν χρυσείαν έξ ούρανόθεν κρεμάσαντες

καὶ τὰ έΞής· την μέν ἀπειλήν τού Διός ἐνεόείΕατο ως όυναμένου

τούτο πρὰΞαι ὅπερ είπεν, άλλ' ύπέμνησεν αὐτόν μηόέν παρὰ τοὺς

νόμους ὺπερβήναι ούὁ' ἀόικείν ἐπὶ θεοῖς· μυστικῶς όὴ ταύτα εἴρηται

καὶ οὐχ ιὶύς τινες όιαλαμβάνουσι μεμνήσθαι αὐτόν καὶ ἐπὶ τῆς Έκτορας

9 κύκλους όιηρθρωσατα πάντα (οτε πάντη ?) 8. 3 εεαιιοπὶία πιτρεάίτε ποπ ροίιτί.

6 τήν] όὐναμιν εκοίἀίειεο νίι1ειιιι·. 7 μέχρης 3. 19 όόΞειεν 8. εεπὶεπὶία Ρωμαι

πίτιππ, σε σπα οί'. ε. γτ. Μάτι". ΙΜ, 330 σας. Πειρειὶίε, .Μαιο 1αΙιτ·ό. [. τί. Η. ΑΠ., ΜΙΙΙ

(1306), μ. 539, τι. 4. 14 θά. ω, 1 τη. 16 καὶ έστιν] ίιππιο καὶ τὰ έΕής (τουτέστιν

ΜΜΜ). κονός γε ό θεός 8. 17 έπὶ ίποίίε, πού πιατιιιιιι τιὶτείἰπετο "Μπιτ αεί. 19 ἀθεής

τι θεάσθαι ίίπιιίειτο ροτεει μι·ο ιιείίειίο αθέατος (ἀφυεῖς Μετά). 31 Η. Θ 19. 33 παρὰ]

περὶ 3. 34 πιίτιιτπ έπὶ θεοῖς ίίΙίειὶιιτπ εκ ιι. 98 3).. 35 οί 11. Ο 610-614.
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αριστείας, ότι ἐφ' όσον μέν αὐτοῦ ή ύπόστασις τῶν χρόνων ύπήρχεν,

ακατάληπτος ήν καὶ πολλούς ἀνηρει τὴν τε τόιφρον Μελθιὶιν καὶ τὰς

πύλας ρήΕας τῶν 'Ελλήνων ἐμπρήσας τε τόν σταθμόν

Μαίνετο ο) ως ὅτ'Άρης ἐγχέσπαλος ή όλοὸν πύρ·

καὶ ἐόόκει γαρ βοηθεῖσθαι ὑπό 'Απόλλωνος. ότε όὲ τό μοιρίὸιον αὐτῷ

ἐπέστη πληρωθέντων τῶν χρόνων, τρωθεὶς από 'Αχιλλέως

"Ωιχετο ό' είς 'Αίὁαο, λίπεν όέ έ Φοίβος 'Απόλλων.

'Ομοίως όἐ καὶ Άχιλλεύς τὸ Τρωικὸν πεὁίον αίματι πληρώσας καὶ

Ξάνθον τόν ποταμόν νεκρῶν πλήσας καὶ ὁόΕας θεομαχεῖν καὶ [ὑπὲρ]

ὑπό θεῶν βοηθούμενος καταλειφθεὶς ὑπὸ 'Αθηνάς άνηρέθη ὑπὸ

Άλεἔάνὁρου μητρὸς αὐτῷ θεάς παρεστώσης. αλλά μὴν καὶ ἐπὶ Διομή

όους καὶ Όόυσσέως 'Αθηνα ύπνιμ μεθύσασα τούς βαρβάρους, όπως

'ίθήσος ὁ Θρακῶν βασιλεὺς ἀπόληται, τούτοις παρέσχε τὴν άριστείαν·

καὶ έτερα οι τεκμήρια περὶ τοιούτων ὑπὸ πολλῶν συντεταγμένα φέρε

ται. τοῖς όὲ ἐν ρώμη σωμάτων ούσι καὶ όυνάμει πρά.Ξεων βοηθουμέ

νοις ὑπὸ τοῦ χρόνου καὶ θεοῖς προσομιλεῖν όοκούσι καὶ παρεστάναι

όεῖ συλλογίζεσθαι, ότι καὶ οἱ θεοί τῶν μοιρῶν ύπουργοὶ γενόμενοι ιίιν

μὲν βοηθοί ών όέ πολέμιοι καθίστανται· απροφάσιστον γαρ οὐόὲν έν

ἀνθρώποις ἐπί τε τῶν φαύλων καὶ ἀγαθῶν ὸημιουργεῖται· έτι όἐ καὶ

κατασκευάΖεται ὑπό είμαρμένης τα μέλλοντα έσεσθαι Μα τε αρμονίας

καὶ φιλίας καὶ όότἰης συστάσεως προκειμένης έχθρας σίνους πάθους
απορρήτων πραγμάτων καὶ μυστικῶν καὶ θανάτου καὶ τῶν λοιπῶν. Δ

Τούτων ούτως ἐχόντων νῦν καὶ περὶ τῆς τῶν άπογωνίων ὁυνάμεως

άρκτέον. τὴν μὲν πήΞιν Κριτόὸημος ἐποιήσατο, τὴν όἐ είσοὸον πρό

τερον αὐτός ανευρών, Μασαφήσας όἐ έν έτέροις βιβλίοις καὶ νύν όέ

ἀκριβέστερον ἐΞευρών ἐπιὸιαγραφήσω. πασα γαρ αγωγής εἴσοόος κατ'

αρχάς άμελεστέραν την εύρεσιν έχει, ἐΕιχνευθεῖσα όὲ ἐΞ ύστέρου

βεβαιοτέρα καθίσταται. εί μὲν ούν τις συνένοοίη› πότερος βελτίων, ὁ

συντάΕας σοφῶς καὶ κατεΖητημένως ή ό τὰς ἐπιλύσεις ἐΞευρών, φήσει

κατὰ τὸν έμὸν νοῦν τόν έΞευρόντα βελτίονα. καὶ γαρ όργανον μουσικὸν

ού τῷ κατασκευάσαντι τὸν έπαινον παρέχει, αλλά τῷ μέλλοντι έμπεί

ρως Μα πνεύματος μουσικὸν ήχον ἐνὁείκνυσθαι. ὁμοίως όέ καὶ παν

είὁος όργανοποιίαςή συντάΕεως μὴ έχον τον εἰόημόνως προεστῶτα

τοῦ έργου κενὸν καὶ μάταιον καὶ άργὸν νομίΖεται· ήν όέ τις αὐτὸ Μαι

ρήση κατὰ τρόπον ή καὶ ἐπιγνῷ τὴν όὐναμιν, ού μόνον ἡόονὴν καὶ

9 ακαταλειπτος 5. 4 11. Ο 995. 7 11. Χ 918. λεῖπεν 8. 11 παριστώσης 5.

18 απόλειται 5. παρέσχες 8. 14 81 τιοοοεεε 511, 1ι1ιιο οοιιο1ιιι1αε αυτα ίαίοο νεταιιο

αριια ρτίοτοει οοτιμοοίοο τορροι·18$ο (οί. Ωίιτχοίρρ., Π, Η. 996, 987, 997, 999, οιτρττι

τι. 80, 98: 48, 94). 91 προκειμένης ιιοτι εαιιιιιιι; ροοείε ν. 8. προθυμίας. 94 ακτίον

5. 96 ούτος 8. βίβλοις 8. 96 ατι ἐπιόιασαφήσω? 98συν οί μια." 1111. 1ο 5. βιο

τίων 8. 99 φύσει 5. 88 έχων 5. είὁημόνως τόν 8, ίτατιειροειιί. 86 ή α1ιοεαο ιιιαίο.

10

?Ο

85
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τέρψιν παρέχει, ἀλλὰ καὶ ώφέλειαν καὶ όό.ἔαν. πολλοὺς γοῦν ἐγώ κατε

λαβόμην λογίους παραιτησαμένους τινἀς τών συγγραφέων όιὰ τό

σκολιόν καὶ κατεΖητημένον. ἀλλ' εἰς τὸ προκείμενον τὴν όιάνοιαν μετά

γειν (έπί). καί γὰρ ἐν ταύτη τη ἀγωγὴ συμφορεύειν “Ηλιόν τε καὶ

Σελήνην, ών καὶ τὴν είς άλλους συμπάθειαν κοσμικὴν καὶ ὰρμονίαν

μετά τὰς προγεγραμμένας (οὐκ) ἀναγκαῖον ἐπιβεβαιώσαι όιὰ πολλών.

τήν ούν ἀπόόειΕιν ποικίλως έχει, πρότερον όέ καθώς έτέροις έόοΞε

προτάἔω.

Ἑπιγνόντας ούν χρὴ πόσων μοιρῶν ἐστιν ό 'Ήλιος εἰσέρχεσθαι εἰς

τὸ άπογώνιον καθ' ό κλίμα έπεστιν καὶ τὸ παρακείμενον τών μοιρῶν

πλήθος πολυπλασιάΖειν ἐπὶ τὰς (Ηλίου μοίρας καὶ τοῦτο άπογράφεσθαι.

έπειτα εἰς τὸ άναφορικόν εἰσελθόντας κατὰ τὴν ήλιακὴν μοίραν τό

παρακείμενον μέγεθος ἐπὶ τὰς γεννητικὰς ώρας πολυπλασιάΖειν καὶ μὴ

προσθέντας τό πλήθος πολυπλασιάΖειν ἐπὶ τό πρότερον εὺρεθέν πολυ

πλασίασμα τών τοῦ (Ηλίου μοιρῶν καὶ τοῦ άπογωνίου πρός λεπτά.

όταν ό' άμα συγκεφαλαιωθή ήτοι μυριὰόων ή χιλιάόων ή έκατοντάόων,

ἐκκρούειν ἐκ τούτων ὁσάκις όυνατόν τριακοντάόας, τόν όέ λειπόμενον

άλλων άπογράφεσθαι καὶ σκοπεῖν, πόστον μέρος ἐστὶ τής τύριακοντά

όος, καὶ τοῦτο άφαιρεῖν ή προστιθέναι τῷ καταλειφθέντι μέρει τής

τριακοντάόος ή τῷ μεγέθει τής ἡλιακής μοίρας· καὶ εύρόντας τὰς

μοίρας εἰσέρχεσθαι εἰς τὰ ἀπογώνια καὶ τὰ παρακείμενα έτη ἀποφαί

νεσθαι καὶ τοὺς γ' όρους. οὐ μὴν (ώς) τισιν έόοΞε ·]· παρα μέν, ἐμοῦ

σαφέστερον ύφηγησομένου· ή όέ πλάνη τής ψήφου ού μόνον ἐΞαμαυ

ροῖ τὴν όιάνοιαν, ἀλλὰ καὶ λήθην τών ἐΕαριθμηθέντων ἐπάγει· καὶ ώς

ἡβουλήθη τις όιὰ πλάνην ἐκ όευτέρου ή τρίτου ἐΕαριθμήσασθαι,

άπεχθαίρει καταλείψει· καὶ γάρ ἐμέ περὶ τὰ τοιαῦτα εὐτονον καὶ φιλο

μαθή ἀπέστρεψέν τι ἡ πλοκή. ἐγώ όέ ἐπεὶ τὰ πλεῖστα ἀπό 'Ηλίου καὶ

Σελήνης ἐπραγματευσάμην καὶ ἐπέγνων, ότι (ὁ) περὶ Ζωής καὶ τέλους

λόγος ἀπό τούτων καταλαμβάνεται, καθώς καὶ πρότερον συνέταἔα

οι) τριΖῳόίαν μυστικὴν καὶ εἰς ταύτην ἐπεβαλόμην, ούτως άκριβώς χρὴ

ἐπιστήσαντας (Ηλίῳ καὶ Σελήνη πρός ώριαίαν κίνησιν καὶ πρὸς λεπτόν

(τοῦτο όέ πλειστάκτς λέγω, όπως μή όόΞω όιαμαρτάνειν) ἐΕαριθμεῖν

"ί·ίλιον ἐπὶ Σελήνην ή Σελήνην ἐπὶ ”ὶ·ὶλιον· κατὰ τὸ αὐτό γὰρ ἐκπεσεῖται

μυστικώς· τό όέ συναθροισθέν πλήθος συγκεφαλαιώσαντας ἀφαιρεῖν

35 τριακοντάὁας. τό όὶ ἐντὸς τών τριάκοντα λειφθέν σκοπεῖν, πόστον

μέρος ἐστι τής τριακοντάόος, καὶ τοῦτο ἀφαιρεῖν άπό ἰσημερινοῦ· τό ό'

ἐντὸς περιλειφθέν ·]· τι μέρει έτει προστεθήναι τής τοῦ (Ηλίου μοίρας·

1-9 καταλαβόμην Β. 4 αοαιρο σύμφορον θεωρεῖν τοὶ είιτι. 5 αοαιρο ἀλλήλους.

ό ατι (βίβλους οὐκ)'ιὶ 19 εὶσελθόντες Β. 14 προσθέντες Β. 16 ίσια αεὶτ1.πλήθος.

18 άλλων που οιιτιιιττι (αριθμόν ΜΜΜ). πόσον 8. 99 καὶ] κατά Μτιτιίί. μέν] πα

μίαν? 94 ώς άιιὶ›ίιιαι. 96 άττεχθαίρων ορίτιοτ. καταλίψει 8. 97 ι'ιπεστρέψαν]τϊ

ή πλοκή Β. 33 είσπεσείται Β. 35 πόσον Β. 33 ιιίςιιιιιιι ία 8 ηιιοά εοὶνοι·ο που ροέ

511111 ; ειοὶνίι Μααίὶίμε. 37 αοταρο έόει, εοι1 ρὶιιτει ίυτ·ίαιία. προστεθεῖναι Β.



196 οοοιοεε νιτιολαι

καὶ αύτη μεν οίσει τὸ ἀπογώνιον ήτοι ώροσκοπικὴν μοῖραν·ή καὶ ταύτην

ἐπιπροσθέντα ή καὶ άφαιρεθέντα τὰ τού ίσημερινοῦ κατὰ τὴν συνεγγί

Ζουσαν ώραν. πάντως γὰρ πάσα γένεσις είς όύο μοίρας τὰς γνώμονας

έχει· ἐὰν γὰρ κατὰ τὴν ύποόεόειγμένην μοι τροπήν τών όύο κλήρων τὴν

όιρμονίαν Ζητώμεν πρότερον (Ηλίου καὶ Σελήνης κατά τὰς μοιρικὰς κινή- 5

σεις, οὐκ ήν έτερον, ἀλλὰ εύρήσομαι όρμόΖον ούτε μείζονα ούτε ήττονα

τοῦ ίσημερινοῦ. καὶ γάρ ἐστι κοσμικός γνώμων καὶ άρχηγός κλιμάτων

καὶ μεσίτης όίκαιος νυκτός καὶ ἡμέρας. όπότε ούν εύρεθή ἡ μοίρα, είς

τα ἀπογώνια είσελθών είτα ἐκΖητεῖν τὰ έτη κατὰ τὸ α' καὶ β' καὶ γ' τών

όρων. εἰ όέ ποτε ή μοίρα είς όλιγανάφορα Ζι1.ιόια ἐμπέση, ἡ όε ύπό- το

στασις τής γενέσεως άλλων ἐτῶν ἐπιόέχηται πλήθος, συντιθέναι χρὴ

τούς γ' όρους εἰς τὸ αὐτό καὶ μετά τούς γ' είς α' καὶ β' έι·τισυντιθέναι

καὶ ούτως άποφαίνεσθαι. ὁμοίως όἐ καὶ ἐν τοῖς πολυαναφόροις

Ζῳόίοις, ἐπὰν πλήθος ἐτῶν συνόράμη, τόν όρον όλόκληρον λογίΖεσθαι

καὶ τοῖς β' τὰς εύρεθείσας μοίρας ἐπιβάλλοντας ή καὶ πρὸς τούτοις 15

ἀναόραμόντας ἐπισυνθεῖναι [τε] τὰ ἐν τῷ α' όρῳ τη μοίρα παρακείμενα

έτη.

Τοῦτο ό, άκριβέστερον ἐΞιχνευθήσεται, ἐπάν τις ἐκ τῶν προκειμένων

λόγων ὁοκιμάσας καὶ ἐΞαριθμησάμενος εύρήση τὰ έτη συντρέχοντα

τοῖς άπογωνίοις· πολύ γάρ τι συμβάλλεται ὁύναμις ὁυνάμει συνανα- 20

κερασθεῖσα. τό γάρ έν καθ' αὐτό οὐὁεν τυγχάνει, άστήρικτον ό' ύπάρ

χει καὶ ύπό μηόενός βοηθούμενον ἀμφίβολον τὴν χρήσιν έχει καὶ

όλισθηράν. καὶ γὰρ οί νήπιοι παῖόες οί τε ύπέργηροι όλισθηρὰν τὴν

βάσιν έχοντες, ὁμοίως οι καὶ οἱ τυφλώττοντες βάκτρῳ ἐπερειὁόμενοι

τὴν πορείαν ποιοῦνται. ἀλλὰ μήν οὐὁε ή φύσις τελείως οὐόἐν καθ, 25

αὐτό μόνον εύχρηστον ἐόημιούργησεν τοῖς ἀνθρώποις· παρέπεται γὰρ

τη ήμερα νύΞ καὶ τη Ζωή θάνατος καὶ τῷ λευκῷ τό μέλαν καὶ τῷ ύγρῷ

τό Ξηρόν καὶ τῷ ἀγαθώ τό φαῦλον καὶ γλυκεῖ τό πικρόν καὶ τὰ λοιπά

είς ἀλληλα χωροῦντα καὶ τελούμενα οίς μἐν ἀγαθὴν έλπίόα Ζωής τε καὶ

βίου καὶ σωτηρίας ἐνόεικνύμενα προθυμίαν ύπομονής ἐπάγεται, οὶς όε 80

όιὰ τὰς κακωτικὰς αίτίας μετί ἀνάγκης άπόγνωσιν καὶ εὐπροαίρετον

θάνατον μόνον. όπότε ό] είς τὰς ἀρχάς τοῦ Ζῳόίου ή ώρα συνεκπίπτη,

όοκιμάΖειν καὶ τὸ πρό αὐτοῦ Ζῷόιον πρὸς τὴν όίφεσιν· όπόταν ό' ἐπὶ

τέλει, καὶ τὸ ἐχόμενον αὐτῷ συμφωνήσει. Κριτόὁημος μεν ούν ἐπὶ

ταύτη τη ἀγωγή κοινώς τῷ Ήλίῳ κέχρηται, μεθόόῳ ό, έτέρα ήν οὐκ 85

ἐΞέὁοτο.

9 ίι1εττι είςτιιιττι ὶτι 3 αιιοι1 Βόρια. 6 άρμόΖων 3. '7 τ·ιιτειιε Μετα είςτιιιττι. 9 τό]

ίττιττιο τόν. 16 ἐπισυντιθεῖναι 3. 91 άστήρικτος 3. 99 βοηθούμενος 8. 93 όλι

σθηρήν 5. οί τε] έτι τε 8. 99 ροεεὶει τρεπόμενα έτσι. κυκλούμενα. 39 μόνον]

ροεεία μηνύει. 33-34 ἐπιτἐλη 5.
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ΙΧ, 13.1-ίοίοις όεῖ κανόσι χρῆσθαι καὶ τίνα οεῖ παρατηρεῖν

καὶ ότι οὐόέν ἐφ' ἡμῖν.

'ἱκανῶς μέν ούν ήγούμαι καὶ άφθόνως τὰς τῶν προκειμένων όυνά

μεις συντεταχέναι, τούτων ο' ούτως έχόντων έτι καὶ φιλοκάλοις πρός

άναζήτησιν καὶ έπίνοιαν μέρος καταλεῖιμαι. οὐ γάρ πρός άιιυήτους

ἐποιησάμην τούς λόγους, ἀλλὰ πρός τούς τὰ τοιαῦτα όεινούς, ὅπως

καὶ αὐτοὶ τό πολυμερές καὶ ποικίλον καὶ άκμαῖον γ λήγον τής θεωρίας

όιὰ πολλῶν όόῶν, εἰσόόων τε καὶ ἐΕόόων, ἐπιγνόντες θεοῖς προσομι

λεῖν όό.έωσιν. ότι μέν γάρ ή θειοτάτη ἐπιστήμη καθ' ἐαιιτὴν μέν

ύπόστασιν ἀέναον καὶ άναμφίλεκτον καὶ άίοιον κέκτηται, πρόοηλον ἐκ

τῶν όρωμένων έσεσθαι καὶ μελλόντων· ὅτι όέ παρά τήν ἀνανόρείαν

τῶν μετιόντων τό μάθημα καὶ τούς μὴ έγγυμνασθέντας κατά τρόπον

περὶ τὰς τών κανόνων όιαφοράς έσθ' ὅτε παραφορεῖ, καὶ τούτο

πρόοηλον. ἐάσω μέν γὰρ λέγειν καὶ περὶ τῶν τούς ἀναφορικούς συμπε

πηχότων, ὅσην όιαφορὰν κέκτηνται γραμμικήν τε καὶ άριθμητικὴν

“Ηλίου τε καὶ Σελήνης κανονοποιίαι καὶ τῶν λοιπῶν άστέρων. τόν μέν

γε ένιαυτόν άλλοι άλλως όιέλαβον· Μέτων μέν ό 'Αθηναῖος καὶ

ίΞύκτήμων καὶ Φίλιππος τ.ἔε| ε' ιθ', 'Αρίσταρχος όέ ό Σάμιος

ο' κ' ἐβ', Χαλόαῖοι τἔε' ο' ε' ζ', Βαβυλώνιοι όέ τΞε' ο' ρμόί 1, καὶ έτεροι

1 1η 1ιοο οιιρὶίο 0116511110 τιττιὶοίοιιίττιο πιο αι1ίιινίί Ρ. 3ο11. '7 ροοείο καὶ θέλγον (κηλούν

στη). 8 επιγνόντας 8. Ο οόσωσιν 8. 111 ά.ένναον 5. 11 ιιοτιίοτιίίιι ροι·νει·οτι: αντι

ίτικὶει οιιιοτιιίαίιιι· οί αοτὶίιαα είρημένων καὶ ρηθήσεσθαι μελλόντων νο18ίττι. παρά]

περὶ 8. 13 μεόντων 8. 13 παραμφορεῖ 5 ιταὶίαίιιτιι εειιιο παραφέρει. 14 έσω 8.

17 είιιιίίίίοι· 11οτιεοτίτιιια (ί. ο. νότιο) ο. 19 "αίτια ι1ο ατιτιὶ ττιαίτηίίι.ιάίτιο εοτιίοτιίίιια

οοττιροτιὶί τιοτι ο0ιίοΠι 8οι1 είπιὶίί Τοπίο ιι5ιι8 μεθ' ών 3. 17-18 Νοίοιι οιιιιι Ειιοίο

ττιοτιο οί Ρὶιίὶίρρο τοοίο οοιιεοοί:ιίιιτ; οί. 1.1οττιίτι., ρ.190, 6 από 111είοτιία τιοιτιοτι ροτ

πορίεςοτιίίτιιτι νο1 εττοτοττι οτιιίαειιιτι αεί). 18 ε' ιθί (ί. ο. αιιίτιαιτο ι1ίοι·ιιιιι μετά ιιτιι1ε

νίοοειἰιιιιιὶ] θ' ιε' ε' ιε' ίίο11(ὶ.ο.ι1ίοίρ:ιτ8 ηιιίτιία οί ροκ αιιὶτιίτι ιίοι:ίττιιι == '76/986, αυτή

(1οιιειοτὶιιί οί (1οτιιίτιί τιιιιτιοτιιει ε1`ίὶοίτιιιί 75,98» Ατίαίαι·οἱιιι5 τι51.τοτιοτιιιικ ογττοςὶιια

Νοίοτιία τιιιιιιοτιιττι τιοτι ι1ορτιινιιι·ε ροίοι·ιιί εο‹1 οοι·τίμοτο; οί ε·ιιιιι 1.4 -1- 1 90 -1- 1,69

οΓίὶοὶατιί 03161 ίΜοίοτιίο τιιιτιιοτ·ι.ιε = 02631), ρτο τ:ετίο ὶιιι1›οο κ' ίηιιοι1 πο ρι·ο οοτίο

σιιὶι1οιτι 1ογτὶ) ιιιιιίατιι1ιιιτι οοεο ίπ ρ' οί ι1ὶοὶ 1,14 -1- 1/162 =Ο,3561; οί ί”οτίιιααο οίὶτιττι

τηιιιά (1οιιαοτίιτττι ε=οτίί›οτιιὶιιττι : .4τίιιίακοίιασ Μπάκα ίαιιίμπιαεπι (1. ο ι1ίοει 365 1/4 :

Μ οτιίτιι άὶοετο νοὶιιίί τιιιί ι1ο1ι:ιὶίὶ ο! αντίποινα ιίίοί μάταια (1.111 1111011131!!! οοιὶ.,

άοίοιπὶὶί Ταπιιέη| 'ίσο|ιοι·ι:|ιοκ, ρ. 1411; τιίαὶ ροίίιιο ρι·ο κ' ι·οείὶίιιοτιι1ιιττι σ' ιιί ο”.

114 + 1/269 = 11.23.38 οί αριιι1 (1οιιαοτίιιιιττι (ΣΙΑ-11.

1 (11ια1ι1αοί ίοτίαοεο οί είε σιιοτιιττι ττιαιτιιτι ροτὶοι1ο Ηὶρρατοὶιιια οτι ετα”, αιιαο οί

Ρίοίοττιιιοιια (Μαιας. Η, 21 οί (1οιιιίτιιια (οιιρ. 181 ί. ο. Ροοίι1οτιὶιια οκ οο ι1οαιιιιιρεο

τιιτιί; αιιτιττιαιιατιι οί ο.τιιιιιιιι τοοίὶιτο οτι1οιιίαοαο νίι1οιιί.ιιτ (1ι1ε1οτ, Παπά!). τι. Οπτικοί.,

1, 3671. Μ είίτιπι ε' ζ' εκ ΗΣ' νο1 αίττιίίί τιιιττιοτο οοτι·ιιρίιιττι οειαο ροίοοί; ίιιίειοο Γοτ

ίαοεο ο' ρλ' 1365 ιίίοει 6 1ι. 13,ό τη.) ιιιιορίετιίιιτ Βο11 ττιοτιοτιο 1ιοο οοιιοοτιίτιτο οιιτιι

τιιιττιετο 13 ι1ιν1οιιὶοτιιιτι ίι1ο απο οί. 11ίτι:ο1, Μία. .:. οί!. δεκτά., 1. 3114); - Βαρν

1οτιὶί αιτί ι1ίοιιτιίιιτ τιοει·ίο; ιιιιττιοτιια (= 366 ι1ίοε 61τοτειο6 ιιιὶιιιι1τι) Μιμί ίτιορίιια

ίι1οττιαιτο απατη ίίίρρειτοίιιτει ρτοὶιαίιαί (ίὶὶτιιοΙ, ί. τι).



198 πόρισμα αιτιάται

όέ πλεῖστοι άλλως· εἰ ούν κατά τετραετηρίὁα μία ήμέρα συνελθοῦσα

τη τοῦ 'Ηλίου κανονοποιία ἀτρεκή μοῖραν ἐνόείκνυται, πῶς οὐκ ἀνάγκη

καὶ μετά χρόνον καὶ καθ, ήν έκαστος ἐλογίσατο ἐνιαύσιον κίνησιν

προστεθεῖσαν ἐπουσίαν τη Ζητουμένη ήμέρα τὴν ἀκριβή μοῖραν

ἐμφαίνειν;

Ἑλογισάμην ούν κατ) ἐμαυτόν, ότι οί προειρημένοι ἀνόρες τὴν μέν

όύναμιν τής ἀριθμητικής ήπίσταντο, τήν όέ τῶν Ζωτικῶν χρόνων

εύρεσιν οὐκ εὐτύχησαν. εἰ γάρ τις αὐτῶν καὶ τοῦτο ἐ.ἔίχνευσεν, πάντως

άν καὶ τήν κανονοποιίαν τῷ λείποντι μορίῳ προσηρμόκει. ἐπειράθην

μέν ούν καὶ αὐτός κανόνα συμπήίΞαι (Ηλίου τε καὶ Σελήνης πρός τάς

ἐκλείψεις· ἐπεὶ όέ με ό χρόνος περιέκλειε τό τέλος ἐπάγων, ήνέχθην

κατὰ τὸν βασιλέα εἰς τὸ εἰρηκέναι· έτεροι μέν ούν κατημάἔευ

σαν τάσόε τὰς τρίβους, όιόπερ παρίημι τόν ίιπέρ τούτων

λόγον~ έόοἔεν ούν μοι χρήσθαι 'ίπττάρχῳ μέν πρὸς τὸν "ί·ίλιον.

Σουόίνη όέ καὶ Κιόυνά καὶ Άπολλωνίῳ Ι πρός τήν Σελήνην, έτι

όέ καὶ 'Λπολλωνίῳ πρός ἀμφότερα τὰ εἴόη, έάνπερ τις τή προσθέσει

τῶν η' μοιρῶν χρήται καθως ἐμοὶ όοκεῖ. ἀλλὰ μὴν καὶ καλῶς πραγμα

τευσάμενος τοὺς κανόνας (ως) πρός τάς τῶν φαινομένων θεωρίας

όμολογεῖν ως θνητός παρὰ μίαν ή όύο μοίρας γ φέρειν· τό γὰρ ἀπλανές

καὶ άναμφίλεκτον παρά θεοῖς μόνοις πέφυκεν· ἀναφορικῶς όέ κέχρηνται

τῷ προεγκλίματι πεπραγματευμένων κλιμάτων ιθ'.

1 εἰ] ή 8. 4 έπουσία 8; οί. τι. 8. όίσπιίτι., 908, 3.

τού 8. πονιιιπ Νοοίιορροπίο ίταγττποπίππι.

13 παρίειμι 3. 17 μέν 8.

5 έμφαίνει 8. 19 είς τό] έκ

κατηυιάΕευσαν 3 ι·οοίο (οί. 48, 13).

13 ποππιιΠο. οκοίι1ίοεο ριιίο.

1 8πά ί ποπ οί Οίαοπτιο ίπίοι· οοὶο1›οτι·ίτποο (Πιτιὶάποοε πιοιποτατιίιιι· τι είιτ.ιόοπει,

ΧΜΙ, ρ. 733; ιίο ίὶΙο οί. 3ιιοοπτί1ιὶ, Ματ. Η". ροπή., 1, 861, ίιίο ποπ αρρατοί πίεὶ άρια!

Ρίίπ., ΙΙ, 39 οί ίιι μπαμπα ποίτοποτπίοο οσα. Ρατίο. 9841, ίοὶ. 39; οκ απο Ιοι:ο οεαιτί

ίιιι· ί1ίι1οπτιπι ίπνοπίοοο ροτίοτὶιιιπ ίΙὶπιιι 951 ιιιοιτείιιτπ οί 963 ἀποκαταστάσεων

ἀνωμαλίας, ι.ίο απο Ρίοὶοπιαοιτο νοτὶ›α ίειοίί Δήμω.. 1Μ,9, ρ. 971, 90 Ηοίὶ›οτ·ς. 1·ίιιίιιιι

ηιιοαιιο ποίίιίαιτι Ηίρραι·οὶιο άο1›οτί οί μοι· σε ρτιὶοί οι οκ ιται:ίτιίιι Ραι·ίοίιιο ροπ

οὶυτ1ίὶιιτ. αιιοιιι ροείιιιοιΙο οι1ίίι.ιτι18 ειιπι. Μαμά ιὶίοέὶτιιίὶο νοι·ί 65:41 ίὶίιιιὶάαοοο, αιτοι·ιιιιι

οί›ειοτνειὶίοποο ειππία 945, 937, 993 τι. (Πιτ. π. Ιποίιιο οοπιπιοπιοτειί. Ρίο1οπιπειτο

(Κιιίιίίεοὶιοὶτ ορια! Ρειιιίγ-ΜΜίοεοντο, 1, 634), 3ιιάίποιπ αιιί (11ι1οπαπι αιιί ιιίτιιπιαιτο

ίτιί.οὶίοΒοπι105 οοε.ο. Θεά απο ριιίτιι·ίει Μει1οιιίοτπ οοι·ιιπι οιτιποποο πιπαιιαπι οτ:ιιὶίο

νίάίοοο.

Αρο11οπίιτπι ιΙίοοτο ροίοοί Μ)·τιάίιιτιι ίροιιπι ηιιοιιιιο Οίταὶάτιοοι·απτ ι1ίποίριιίιιπι

(8οποο.,0ιιαωί. καί., ΜΗ, 4, 17; οί. σπιτι., Μ, 1, ρ.904, 16) ιιιιί Γοτρειοιιιπ πο τιμ πατο

τιοτπίτι αιιίι1οπι ειὶίοπιιιτι (Ηιιὶίε.οὶι, Ραυὶγ·-1Μίοοοικ·ο. Η, 160). Ηιιπι: άίοί ίπι1ο οοπι:ὶιι

άπο, απού ίπ οτιποπίίε :απο Μοίοπίετ οί 19ιτάοιτί ι·ειίίοποιτι οοοιιίιτο οοί τροπ‹ίς ο).

ίσημερίας ίπ οοίτινίει ειίγγποι·ιτπι ραι·1ίὶ›ιιο ροποπίίιιπι (Βοοοὶτίι, δοπτιειιία·είκο, ρ. 184

σιγα.) ; ποσο ι·ειίίο οιιπι πρωί ροείοι·ίοι·οο ποίτοποπιοο ίτιπίιτπι ποπ ιιὶιοὶίίο. οίι, άοοιιίί

στατο ετιοοιιὶί 111 πιτιίὶιοπιπίίοιττπ. Α1 σπιτι παρει· τ1ίτΙίοοτίιτιιτει οίίτιιιι Β8.1))·101110$ ερ

ιιίί (οί. 3011, 8ρ!ιαιν·α, 947), Μι·πι1ίιτο αιιοαιιο εαιτι τι (11ιει1άτιοίο ειιίο αοοορίεεο ροίοοί.

10
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15

Τίρό πάντων ούν όεῖ τοῖς ἀριθμοῖς προσέχειν μετά πάσης ακριβείας

'Ηλίου τε καὶ Σελήνης καὶ τῶν εί ἀστέρων, τής ώρας σχηματογραφίας

καὶ τὰς πρὸς ἀλλήλους μαρτυρίας βραβευούσης· έκ γὰρ αὐτῆς ό πάς

σκοπός εύκατάληπτος ιίιλίσκεται οί τε ιβί τόποι συνορῶνται μοιρικῶς.

ούτως γὰρ άκριβὴς ή έπίσκεψις φανεῖσα τους μέν προλέγοντας

όοΞάσει, τούς ο' *** έπιστήμην ἐπισφραγίζει τὰ φαύλα καὶ τὰ μὴ πρὸς

ήοονήν, τοῖς ὁέ βουλομένοις την ἐπίσκειμιν ποιεῖσθαι προθυμίαν τινά

καὶ προτροπήν καὶ πίστιν τῶν λεγομένων άναλαμβάνει. εἰ μέν καθολι

κὸν τούτο ύπήρχε το πλουτήσαντά τινα μηὁέττοτε πένεσθαι μηὁε τὸν

εύὁαίμονα όντα βασιλείας καὶ ήγεμονίας ή όόΕης (ή) έτέρας οίασὁη

ποτεούν αἰτίας ἀκαθαίρετον ὁιαφυλαχθήναι ή τον έν ρώμη σώματος

άσινή ή τόν έν πράξει καιρού εύτυχήσαντα μηὁέποτε ὁυσπραγήσαι ή

τον κυβερνήτην κλυὁωνίΖεσθαι καὶ άστοχεῖν θαλασσομαχούντα ή τον

ὶατρὸν μή νοσεῖν ή τὸν προγνωστικὸν μηὁεν πάσχειν ή τινα προφήτην

τῶν θείων έττιτυχή τοῖς ἀνθρώποις άμετάβλητον τυγχάνειν, οὐκ άν ήν

εύχρηστος ή πρόγνωσις, ἀλλ' είς έκαστος περὶ ών τετύχηκε κεκτημέ

νος κλήρων άσχολούμενος καὶ μηὁεμίαν προσόοκῶν καινοποιίαν

οιετέλει τὸν χρόνον. νυνὶ όέ καὶ άβέβαια καὶ σαθρὰ τα τῶν ἀνθρώπων

πάντα καὶ άστήρικτα νομίζεται κτλ.

2 1'οτει. τής ώριαίας. 34 Τοτε. ὁ ώροσκόπος. 4 τελίακεται 8. 8 άναλαμβάνει

ειιαροοίμπι. απο. εί μέν (ούν). θ μηοέ Ιερού οαίαιπί ρτο καί. 19 πραΕη 8.

16 τοῖς ὰνθρώποις οιιειροοί.ιιιπ. 18 είς] ώς 8. 1647 τετύχηκε]κτημένος 5. 17 κλή

ρον 5.

μου. ν, ι>ιιιττ. ιι. 9
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Βτεοαι·ρια. απ α.ει:τοΙοεο Βγια.ιιι:1ιιο.

Εκεατρίιιιιι, 1ο!. 921! 85. αιιοι!, εἰ τιι!ιι·ίοαα εται!ειπιιιι=, " ίυιιι!απιατι!α ειείτο!οιτίαα

αει·ιιιιι!ιιιιι (!!ια!άτιαοει ,, εοτιιὶιιαι, πινι!ιίστιτιι αιιιιιιι!ιιιιι ερ!ιιιαιτια οι·ετι11οιιαιιι. τα!

ακρ!ίι:α.ιιιία ρι·ιιευὶριιει αιιίτο!οΒοτιιιιι ι!οςιιιαιιι Πρωτη. Ματιά. !)τίιτιιιιτι αίμα ριιι·ίαιιι

ριι!ι!ίτ:ί αιτία ίεε·ατα!. Ρὶίτα, Αμα!. Μετα, ν, μ. 800, ροείατι ν. ι!. Γι·τιιιείεοιιει Πατήσια.

ιιὶ›αι·ὶοι·α ακοαι·ριτι αι!ίι!ίι, ὶιι ειπα Ποπ. Μιμί. "Πίττα, Ι, ρ. 36, τι. 1. Νεο 1τιιιιαιι ατι!!

Βήμα νὶειιε αει ὶ!!α ίιτιο!.τιὶιιει αιιὶ Με ιοὶιιε ίιιιρι·ίιιιατειιιτ. Νοιιιιιι!!α5 οιιὶιτι είε ρ!αιιαιία

αίτηςιι!ατεε ι!οε1ι·ὶιια5 ρι·τια!›αί, αιιαιτιρ!ί ατομα ιιοντιιιι τ1οιιιίεί!ίοι·ιιιτι, ιτιοιιιιιιιι, ο!ιι·ο

τιοατιιίοτίαι·ιιιιι, ακρ!τιιια1ὶοιιαπι. (Σαντ: 1ἰιιι!ο ι!αοὶρίτιτία : ίοι·ιειαεα ποπ ε!ιιι!ι!ιιίε:ιιιι,

αει! ροίὶιιε ταυαιι!ίοι·επι τιείτο!ογιίτια ίοτιιιιιιτι, αιιαίὶιι Ηοιιιαιια ιιεί.ει!.α ρι·ιιανιι!α!ιιι1, ία

!ιειο ι!οείτίτιιιτιιιιι ίιιτιτιεἱιια ι!ίεεατιιατα Παει.

'Γραφει πιιιιιι!ί αιιοι! Με· ι!αετι:τί!ιὶὶιιτ οτὶαίιιαιιι ι!ι;ιι·ὶ1 τι ι!οαιιια!ίοιια αυτια Καρασμ

αοτιὶε αὶ Ραὶοείι·ὶι!ὶα γραφ ι!ίτευτιιιιι·, αι, ειιιιι Βιι1›ν1οιιὶί, εαειιιιι!ιιπι Ρίτιιτίειιπι Μτι1αι·

παπι, 1!. Β, 4, εα .αγρια ίπ αιιίίιιι.ι .ιίείίτια ι·.τα!ίαιιίιικ, άοιιιἰείίία αίτια" στα· πρωινή",

αιιι:ιοτ τιοει1ατ ιι!ιίιιιι!ίτιαει αιι!οιιιίτ:ί!ίιι ι!!ειίτιαιιίι. Οιιίιι ίιιιιιιο, ν. ι!. Οιιί!!ε!πιιιιι ΚτοΙΙ,

Με ὶιιαετεα αυτια Ατα!›ὶειιπι τι51το!οιτίτιτιι ι·αι!ο!α:ιτιί. ειιερίαιιιιτ.

!ιιαριίτια ι!αιιίαιια οι:ειιτι·ιιιιί, αιιαα αιιο!οτί τιιιίίαιιο τὶκ “ια-Μετα. Π, αιιοι! αι!

ει·ααοίαιιαπι ιιί.ίίιιαι, ιιοιιιιιι!!α νοοα!ιιιία αι!!ιὶ!.ιατι1ιιτται·αιιί.ίααίιιιαα αείαιὶα ρτορι·ίιι,

ακαιτιρ!ί "Μία, ρ. 187, 19, 'Ρωμανία.

(1οιιιττι, νὶι·οι·ιιιιι (!οσιοι·ιιιιι ἱιιιγαιιίία εοπιιιιατιι!ιιτα ι!α!τειιιιια αυτια ίιι Με εοιιιρὶΙτι

ὶίοιια ι!α εαρὶαιιι πιατα!! ααί.τιὶὶοιια ι!ὶοιιιιίιιι· αι. 135, 6 5α.); !ιιιε αιιὶιιι ΜΜΜ”, αιιί!ιιια

ααειατ11ιιι·εαριαιτι μ!τιιια1:ια νίι:ίεεὶπι μαι· ιιιὶ!!α ιιιιιιοει ρτὶτιεὶραιιιιιι ὶιτι!ιιιίαΒα, πατατα ιι!›

αιιίίαιιίε 01111!ι!2813 οτίςίιιαπι 1ιτι!ιατα ναι·ίεὶιιιί!α αει 1. Ποια, αυτια ι·αίαι·ιιιι!υτ ι!α Ματια

!ιιιτιὶιια ρι·ορι·ίο, α11ὶιιὶίαίαιιι αιιαιιι!:ιιιι οιιιιι ιτα1ιι51ὶα ι1οο1ι·ἱιιὶε !ια!τατα νὶι!ετιίιιτ αυτια

Βατοειιε ὶιιί.ατρταα (!τιιαυὶει πρωτα”. !ιιιιτιο αυτια ι.!α ιιιίι·ο ι!ι·αοοιια οο.α!α51ὶ ίὶιικὶί.

(ρ. 131,6 55.) ο. ναὶαι·ίοιια ιιείτο!οιεία τιοιι αυτή ρωταω: :Ματια (οί. Βο!1,(”αίαί., να, αι!

Αιιιιιτοιιίε ακεατριιιπι ρ. 1:13). Ηιι.αι: αιιὶἱαιιὶειαἰπιτια ι!οοί.ι·ίιιαα ίτιιαιιιίιι ματ Α1'£ιὶιθ5 τι.

ρι·ὶει:ία Βιι!›νΙοιιίαα (11ιτι!ι!ειαία αι! οοπιρί!ιιιοι·αιιι ιιοειὶτιιιιι αεαο ίι·αι!ίία Ποπ 0811111014

ιιαςαιιιιια.

1 Πα αιιίὶιιιε, οί. αυτια λ'. (1ιιιιιοιιί. ι!ῖειται·ιιὶί, νο!. Η! !ιιιἰιιε. εειίτι!ομί, μ. 113 αι 114,

οι 183484.

8 81% αιιιια ρ. 132. 32 εα. ι!ὶειιτιὶιιτ τα! νι·ι·!ιιιιιι ποιήματα !ίταί.ιιιιιιιτι 1ιιιιαα !ιιιατιιῖ

αρ!ιαατίιιιιι, ιιι·ορι·ίο 1ιιιιιὶιια ειιιιι!αιια, μια σίτοιιιιιααπίοιτα πιιιίίίίματιιιι αιτιάται καί

αυτοί : καταφέρουσα μικρόν καὶ αναφέρουσα το φῶς αὐτῆς ό απ' αρχής

έλαβε παρα του όημιουργοῦ. Οί'. !.ιιοι·ειίιιιιι, ν, '790, ο!. Αριιία1ιιττι. Μι των

δοεταίί.ι, ο. 1, αιιί Βικι·αίὶιιιιι αεαιιίιιιτ (Ρ. 'Ηιοιιιιιει, Βια!. Αααα. Μία., 1900,

6011; - Βει·οειιιιιι ίπ Μί!!!αι·, ΕΠΟ., Η, 609; 1οεὶε τι Μιι!!ατο ίιιι!!εειιία αι!ιία:

ιΣ!αοτιται!.,()ίιτιιί. Ματ., 11,4; Αιιμιιεί!ιι.,Ετια"τιί. €πρσαίτιι., Χ, 3 ικό., 36, ασ!. 81);

[Παει. Σασί., Χ, 94.
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8ειί είττιίὶί1ικὶίτιεττι ηυειε, εεοιιτιάιιττι Βοιτεὶιέ-ὶ.εοὶετεα 1,ίτι1ετ ὶιατιο αεὶτοὶοςίι:αττι

Γειττειςὶτιεττι οι οτιιοιι1ει 0ὶιαὶάαίοα ίτιὶετοεάί1, τιιιοαιτοττι ιὶερτεὶιετιτὶετε ττιίίιί όσους”.

1. Β.

κι

* ›ι‹

λίίτι ιιΙὶιιττι ίτιι1ίοὶιιττι αιτοι1 ὶιιτίιιο @μια οτίςίτιετιι ρειὶείαοὶαὶ, ίτι 1οὶίιιε ορετίο αυτή;

ροοίιίοτιο ίτινοτιοτίο. Ναιιι ίτι ίιοσ εντιίειςτιταίο ὶιοττιο αιτίιίαττι @κατάματα πιιτὶὶίίιιτίτιτιι

άοι:ιτίιιοττι ότι ιὶίνετείε ίοτιιίὶ›ιιο ὶιαιιετὶαττι οοπιττιίοοιιίοετο νίιὶεὶιτι·. Ροει Μουτ " Ομοί

ι1ειεοτιιττι , Γο.ὶαιιὶαε εεαιιιιτιὶιτι· άιτο αυτάκι εαυτο ὶίὶιιὶί ὶατιὶιιιτι ευρετειιτιιίρ. 187).

ι1είτιάε αειὶτοὶομίου. ςετιιίιτττι ι1εειοτίρ1ίο αιιιιττι Με: εάίττιιι8.0ιιαπι ετα ειιτιαεττι εετίρὶο

απο :το ευρετίοι·α τείοτοτιτίαττι εεεε οιιττι εκ 1οὶο ειετττιοτιο 1ιιττι ίτιιίε ρτοὶταιιιτ (γουιλ'

ρ. 189, 81, νει·ὶ›ίε καθά προείρηται οι! οιιριτί ου Βεριοιτι ιιιιιιιιὶί Μπιουτ; αὶὶιιεὶίὶ.

Ιὶὶ:ιτιι ειιιίεττι είὶιτιοςταρὶιίαττι (ου. τοπία τωρα) εκ Ποτό νει·εατιι εποε ρτιὶεὶ κτίριο

ίτι Ρετεἱάε ὶεττιροτε ηιτο ὶιιιίιιο τεΒιιί τομεα ίὶὶιιοὶτεει (βασιλεῖς ένοοΕοι) ὶιίτιο επί

Οι·ίευὶεπι αυτή ναΒί5 ίτιοιιὶὶίεηιιο Τυτι:οτιτττι μούμια: ριιςτιειὶιτιιτὶ οί ίὶὶίτιο Ατο.ὶιιιττι,

ηιιοτιιτιι ίτυροτίιττιι τω Οοι:ίιὶετιὶ.εττι ριτιοὶετιι1εὶταίατ, ὶιοττ1εο ετατιὶ ίτιὶ“ε51ίοείττιί. Βία

ετιίιτι ὶατιιιιττι αυτια σε πιοτὶὶ›ιιο εί.ὶιοι·ιιττι ροριιὶοι·ιιτιι οί εεὶετοτιιτιι αυτὶὶτιττιὶυι·,ίτιὶοΠίςί

ροοειιτι1. @μου οττιτιία τιουτιὶεὶ ίὶὶί αενο οοτινετιἱυτιὶ (μια ρτίτιοίρεει ίτιαίςετιειο Κὶιαὶί-

Γατιτττι Αιτιὶ›ιιττι ίιιςο έπιασα Ρετειίιὶεττι τεΒεὶ›ειτιὶ, αιτία ατιτιιιττι 1088 τι. 0. τρίο άστρου

0ὶιαιοενίιὶειτιιτη τι 'Μεττή-[δες Τιττοοτιιπι 5εὶαίιτοὶι1ειτιιπι είμαι ενετοα αεί. Ιὶιιηιιε

αρ αιιεὶοτε Ρετείοο εαοοιιὶί είτοίὶοτ Χ Μέι: ττιιτιιιιιιιιει οι” οι:τίριοτ Βνιατι1.ίτιιιο.

Οοτιιίτιιτο ειιτίετιι ίτι ναιίοατιο Ποτό οεαιιί1ιιτ(ί. 189) οοριτί ηιιοτὶ οτί ει·αεοιτττι ίου

ὶετιι τείει·ετιάιιττι εεὶ ιιεττιρο :τά Βὶιοὶοτὶιιττι2, Τειιοτί Βαὶ›νὶοτιίί ίτιὶετρτειεττι; σε

αιιο ρὶιιταίτινετιίεο ίτι Πειὶαὶοςο οοιὶίειιτιι (ὶεττιιειτιὶοοτιτττι ιιίιί ίιοσ ιατροί τι Πατι

ε·ὶειτο Βοὶὶ ειὶείιιτ. Αὶίαε 1'οτίαΞεο νεὶετίει 0τοεοοτιττιι οιιρίετιιίαε τεὶίιτιιίειο ίτι Με:

1τιττιιιτίτιο @αιτιάται ὶαὶ.ετιὶ. Ε'. Ο.

12'. 999ν. Θεμέλιος τής αστρονομικής τέχνης

κατά τοὺς Χαλοαίους οόΞα.

Διήγησις σοφωτάτου άνορός περὶ ποικίλης καὶ πολυμόρφου σφαίρας

κατὰ τὴν τῶν έμπείρων καὶ σοφωτάτων Χαλοαίων οόΕαν. - Φησίν·

ι 5Ἐπλασεν ό πάνσοφος θεός οράκοντα πάνυ μέγανΒ κατά μήκος καὶ

πλάτος καὶ βάθος, Ζοφοειοή έχοντα κεφαλήν, τὸν λεγόμενον >Αναβιβά

1 Ι.'τισιτοΙορίε αιτημα, τι. 199 ει 199. Οτάο ρὶτιτιο1ειτιττιτ αιτί οὶιαὶιίαίειιε ι1ίοίίιιτ ίτι

οττιτιίὶ›ιιο αεὶτοὶοςοτιιτιι τεεετιὶὶιιττι Βυτίο ίτινοτιί1ιτι·. 01'. ηιτει.ε Βοιτοὶιέ-Ι.τεοὶετεα ίρειε,

τι. 107, ι1εὶιοο οτάίτιο τοὶ”ει1. Νοὶατιάιιττι εειι. ττιετιὶίοτιετιι ωραίο ε1.οαιιάτιο 0τειοοτιίο

1ηιιειο'ΑναβιβάΖιυν οί ΚαταβιβάΖων Μακαμπι που εεεε ίτιίετίοτίο :κρατάει ίτιιὶίοίιιττι ;

οί'. Κτοὶὶ, (ΜΜΜ. σε!. Λυπάμαι, 1900, 908909.

2 Νου τα". Ρειιιὶί Αὶε›ιατιιίτίτιί είσαι τι. 18 τιοιιιιιιτ.

8 ίτι εοιὶίοο Ρατὶείτιο 9500, ί.17ότ, σειρ. υλς', είττιί1ίὶετ άίοίίι.ιτ ιίο " ΆναβιβοὶΖων καὶ

ΚαταβιβαΖων ,, :Τούτων ή περιφέρεια παρά τῶν Χ αλοαίων Βράκων ῶνομάσθη,

καὶ αὶ τούτων συμβλήσεις, ή μέν κεφαλή τούτου, η σε ούρα, οί. αυτή., ντι, ρ. 196.
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Ζοντα, εἰς άνατολήν, καὶ τὴν ούρὰν αὐτοῦ, τόν λεγόμενον Καταβιβά

Ζοντα εἰς όύσιν. είθ' ούτως ήρξατο ποιῆσαι τὰ ιβ' Ζώοια όιαφέροντα

ἀλλήλων τη φύσει καὶ τή θέσει, ήγουν Κριὸν, Ταῦρον, Διόύμους,

Καρκῖνον, Λέοντα, Τίαρθένον, Ζυγόν, Σκορπίον, Τοξότην, Αίγοκέρωτα,

Ύόροχόον, ὶίχθύας· καί προσέταξε τόν αὐτόν όράκοντα βαστάΖειν έξ 5

Ζώὸια ἐπὶ τοῦ νώτου αὐτοῦ, τα λεγόμενα όρθὰ καὶ πολυανάφορα,

ήγουν ἀπό λ' μοιρῶν τών Διὸύμων μέχρι λ' μοίρας τοῦ Τοξότου εἰς τὸ

ἀφανές ὴμισφαίριον άπό πρώτης μοίρας τοῦ όρίΖοντος, ήγουν ἀπό

άνατολῆς μέχρι ούσεως· καὶ τὰ λοιπά έξ Ζώοια, ἀπό λ' μοίρας τοῦ

Τοξότου μέχρι τριακοστῆς μοίρας τών Διὅύμων, τὰ λεγόμενα πλάγια ιο

καὶ όλιγοανάφορα ἐν τῷ έμφανεῖ ὴμισφαιρίῳ· εἶτα ἐποίησεν άλλους

ἑπτὰ ἀστέρας έμφανεστάτους, ήγουν Κρόνον, Δία, ”Αρην, Ήλιον,

ίΑφροὸίτην, Ἑρμήν, Σελήνην· είθ' ούτως έστησε τὴν Σελήνην έν Καρ

κίνῳ, τόν όέ Ήλιον ἐν Αέοντι, τόν Ἑρμήν ἐν Παρθένῳ, τὴν όέ 'Αφρο

οίτην ἐν Ζυγῷ, καὶ τὸν ί'Αρεα ἐν Σκορπίῳ, τόν Δία ἐν τῷ Τοξότη, τόν 15

όέ Κρόνον ἐν Αίγοκέρωτι.

Είθ' ούτως ἐκίνησε πρό πάντων τῶν άστέρων τόν λαμπρότατον

Ήλιον ἐπὶ τὴν Τίαρθένον, καὶ τὰ έξῆς Ζώόια ἀπό όύσεως πρός άνατο

λήν· καὶ ἰὅών ό Ἑρμῆς τόν Ήλιον ἐρχόμενον πρός αὐτόν, μὴ φέρων

τὴν πύρωσιν τών άκτίνων αὐτοῦ, έφυγε όρομαίως καὶ ήλθεν ἐπὶ τοὺς 20

Διὅύμους, καί κατώκησεν ἐκεῖ μέχρι καιροῦ πλησίον τῆς Σελήνης.

ώσαύτως καὶ ἡ 'Αφροόίτη ἰόοῦσα τόν Ήλιον ἐρχόμενον ἐπί τόν

Ζυγὸν καὶ μὴ φέρουσα τὰς άκτίνας αὐτοῦ, έρχεται ἐπὶ τόν Ταῦρον

πλησίον Ἑρμοῦ, ἀπόστροφος ούσα αὐτοῦ. ὁμοίως καὶ ὁ 'Αρης ἐπί

τόν Κριὸν πλησίον 'Αφροόίτης ἀπόστροφος αὐτῆς ών. καὶ ὁ Ζεὺς ἐν 25

τοῖς 'ίχθύσι πλησίον "Αρεος άπόστροφος ών αὐτοῦ. καὶ ὁ Κρόνος ἐν

τῷ Ύόροχόῳ μὴ έχων άλλον τόπον ἐφθάσθη ὐπό τὰς τοῦ “Ηλίου αὐγὰς

καὶ ἐκάη καὶ ἐξηράνθη καὶ όιὰ τοῦτο μέλας ἐγένετο. καί ένεκα τούτου

έλαχε τούς πέντε ὰστέρας ἀνὰ όιίο οίκων, τόν όέ Ήλιον καὶ τὴν

Σελήνην ἀπό ἑνὸς οίκου. :το

ίίὸοῦσα όέ ή Σελήνη τὴν μετάστασιν τῶν άστέρων, κατά μικρόν

καταφέρει τό φώς ό είχεν ἐπὶ τού νώτου αὐτῆς, φαίνουσα πρὸς τὴν

γῆν· καί μετά τό γενέσθαι αὐτὴν τελείαν ήγουν πανσέληνον, ἐκίνησε

καὶ αύτη όρομαἰα, άναλαβοῦσα πάλιν ό κατέφερε φώς ἐπὶ τοῦ νώτου

αὐτῆς, έως προέλαβεν τόν Ήλιον ἀφώτιστος ούσα· είτα. καταφέρει :15

πάλιν τό φώς αὐτῆς πρὸς τὴν γῆν φαίνουσα, καί όξυπορωτέρα ἐγένετο

παρὰ πάντας τοὺς άστέρος, καταφέρουσα μικρόν καί άναφέρουσα τό

φώς αὐτῆς, ό ἀπ' ἀρχής έλαβε παρὰ τοῦ ὸημιουργοῦ.

1 αὐτοῦ ίίει·. πού. 9 ιβί ειιρετεει·. εοτί. 94 ροε1. όμοίως ίιιὶει·ριιπγτί1. εστί.

τω'

98 τούτου] του πρό. 99 εκρεοίεε: έλαχε τοῖς πέντε ἀστράσιν ἀνὰ Μο οίκων, τῷ

οέ ἡλίῳ καί τη σελήνη άπό ένός οίκου (οί. ρ. 135, 1. '7, εί Ιειιιπειι·ίε, Ηίείοι·ίπαί αιγαίο

Παπάκι", 1500 εἰ. 1515). 34 αύτη από.: αὐτὴ? 38 τῷ όημιουργώ ποῦ.
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Καὶ έμειναν τα όώόεκα Ζῷόια ἀκίνητα σὺν τῷ μεγίστῳ όράκοντι

μέχρι πολλῶν περιόόων τῶν ἑπτὰ άστέρων, έως έστησαν έν τοῖς ἰόίοις

ύψώμασιν, ήτοι Κρόνος Ζυγῷ, μοίρα κα', Ζεὺς Καρκίνῳ, μοίρα τε,

“Αρης έν Αίγοκέρωτι, μοίρα κή', Η1·ίλιος Κριῷ, μοίρα ιθ”, ,Αφροόίτη

ο 'ίχθύσι, μοίρα κΖ', Ἑρμῆς ἐν >ίχθύσι, μοίρα ιε' έν ἱόίῳ ταπεινώματι

(καὶ μετά ταῦτα ἐγένετο ὁ πρῶτος αὐτοῦ οίκος ήγουν ή Παρθένος

(ύψωμα αὐτοῦ» ἐναντίον τοῦ ταπεινώματος αὐτοῦ) Σελήνη έν Ταύρῳ,

μοίρα γ'.

(Καὶ μετά ταῦτα ἐγένετο) έκαστος άστήρ έν ἰόία Ζώνη, ήγουν

ιο Κρόνος ἐν πρώτη καὶ ἀνωτάτω Ζώνη έχων τό κίνημα ἀργότερον· Ζεὺς

όέ ἐν τη όευτέρα έχων τό κίνημα όἔύτερον παρὰ τόν Κρόνον·"Αρης όέ

ἐν τῇ τρίτη έχων τό κίνημα παρά τόν Δία όΕύτερον·“Ηλιος όέ ἐν τή

τετάρτη έχων τό κίνημα παρά τόν έ'Αρεα όΕύτερον· 'Αφροόίτη όέ ἐν τῇ

πέμπτη έχουσα τό κίνημα όΞύτερον τοῦ 'ί·ίλίου· Ἑρμῆς όέ ἐν τή έκτη

15 έχων τό κίνημα ίσον τῷ Ήλίιμ όιά τὸ έχειν αὐτόν πλείονας μετεω

ρισμοὺς ως ύπουργός καὶ όοῦλος· ή όέ Σελήνη έβόόμην καὶ κατωτέραν

Ζώνην έχουσα τό κίνημα αὐτῆς όΞύτερον τοῦ 'Ερμού.

Καὶ εὺρέθη ό Κρόνος ἐν τῷ ὑπό γῆν κέντρῳ, έν τόπῳ πατέρων καὶ

ἀφανεῖ κόσμῳ κατά όιάμετρον τοῦ 'Ηλίου καὶ τετράγωνος Διός καὶ

οι ”Αρεος,

'Ο όέ Ζεὺς ἐν Καρκίνῳ ώροσκοπικῷ κέντρῳ καὶ πολυγόνῳ Ζῳόίῳ

τετράγωνος Κρόνου καὶ (Ηλίου καὶ όιάμετρος ”Αρεος καὶ τρίγωνος

ίΑφροόίτης καὶ Ἑρμοῦ, καὶ έἔάγωνος Σελήνης.

(Ο σε Άρης ἐν τῷ ὁυτικῷ κέντρῳ ήγουν Αίγοκέρωτι, ἀγόνῳ Ζῳόίῳ

25 ἐναντιοὐμενος τῷ Διί, τετράγωνος 'Ηλίου καὶ Κρόνου.

'Ο όέ “ί·ίλιος Κριῷ, μεσουρανοῦντι κέντρῳ καὶ ἐμφανεστάτῳ

τόπῳ, έναντιούμενος τῷ σκοτεινοτάτῳ Κρόνῳ τετράγωνος Διός καὶ

”Αρεος, ἀπόστροφος Σελήνης καὶ Ἑρμοῦ καὶ 'Αφροόίτης.

(Η όέ ίΑφροόίτη ἐν ίίχθύσιν έν έννάτῳ τόπῳ καὶ άποκλίματι τοῦ

ότι μεσουρανήματος σὺν τῷ 'Ερμή καὶ πολυμόχθῷ καὶ προφητικῷ τόπῳ,

καὶ τριγωνικῷ σχήματι πρὸς τὸν Δία ἐν Καρκίνω, καὶ έΕάγωνος πρὸς

τὸν ί'Αρεα καὶ τὴν Σελήνην, καὶ ἀπόστροφος πρὸς τὸν Κρόνον καὶ

“ί·ίλιον.

'Η όέ Σελήνη ἐν τῷ ἀγαθοόαίμονι προσθετική τῷ φωτὶ ἐπαναφε

35 ρομένη τῷ 'ί·ίλίω καὶ έξάγωνος τοῦ Διός καὶ 'Αφροόίτης καὶ 'Ερμού,

τρίγωνος τοῦ "Αρεος καὶ ἀπόστροφος τού 'Ηλίου καὶ Κρόνου. καὶ ἐκ

4 κριῷ, μοίρας σού. : σοι·ι·οκί. ό ίχθύσι] παρθένω σού.; σοτι·. Κτοὶί. 7<ύψωμα

αὐτοῦ) ἐναντίον τοῦ ταπεινώματος αὐτοῦ] ἀνῶματος αὐτοῦ σού.. οί ίπ τπειτςίπο:

Ἑρμῆς ἐναντίον τοῦ ταπεινώματος αὐτοῦ; οτποπύτινί; σί. 1. 30; ρ. 134,1. 18 οί 93,

οί Βοιισὶιέ-1.οσΙοτσα, Ι.'α.τ1ι·οίορίο ασπαιτε, 135. 8 μοίρας σού. : σοττοιιί. 9 (καὶἐγένετο) οιιρρΙονί. 11) τετράγονος ίπ τετραγωνον σοι·τοκίί σού. 99 όιαμέτρου

οκ όιάμετρ(ος) σοτι·. σού. 96 κριῷ] Ό σού. 97 Διός ίπσὶρίί ί. 930€ 93 'Αφρο

όίτη] σελήνη σού.; σί'.1.34.
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τῶν προφάσεων τούτων ἐπενοήθη ή μέθοόος τῶν τετραγώνων καὶ

τριγώνων καὶ έἰαγώνων καὶ Μαμέτρων καὶ άποστρόφων.

Τότε ὁ πάνσοφος οημιουργός οίκείῷ νεύματι ἐκίνησε τὸν μέγαν

ὁρόικοντα σύν τῷ κεκοσμημένω στεφάνω, λέγω όὴ τα ὁώὁεκα ΖῷΜα,

βαστάζοντα έπὶ τού νώτου αὐτοῦ, καθώς προείρηται, τα έξ ΖώΜα,

προηγουμένως αὐτῶν μεταβαίνοντα ἀπὸ Ζιμὸίου είς ΖῷΜον ἀπό ανατο

λής προς όύσιν ἐν πολλή σπουόή καὶ άγῶνι ἀπαύστῷ, ποτέ μέν εἰς τὸν

άφανή κόσμον, ποτέ το εἰς τὸν ἐμφανή, ἀεὶ έχοντα τα Η ΖῷΜα ἐπὶ τού

νώτου αὐτοῦ, ποτέ μέν τα όρθά, ποτέ όἐ τα πλάγια, ποτέ ὁέ ἐΕ ἀμφο

τέρων.

Ίὁόντες όἐ (οί) ἑπτὰ φωστήρες τόν μέγαν καὶ φοβερόν ὁράκοντα

καὶ τὴν ότἔεῖαν καὶ έναντίαν αὐτοῦ κίνησιν συν τῷ χορῷ τῶν ανομοιο

τάτων όώὸεκα Ζωοίων, άφνω θροηθέντες έσφαλον τῶν οίκείων όρό

μων πλανώμενοι ἐκ τῆς όόοιπορίας αὐτῶν· άλλος ἐστήριΖεν, έτερος

ανεπόΜΖεν, έτερος ἐπὶ βορραν, άλλος ἐπὶ νότον έφυγε· καὶ Μα τὴν

αἰτίαν ταύτην ώνομάσθησαν πλανήτες. καὶ ούτως είθισαν πορεύεσθαι

μέχρι συντελείας φυλάττοντες τὴν πορείαν ἐκείνην.

“Ωσπερ ἐγένετο ή Παρθένος ύστερον ύψωμα 'Ερμού κατά Μάμετρον

τοῦ ταπεινώματος αὐτοῦ ήγουν τῶν Σίχθύων, ούτως καὶ τῶν λοιπῶν

άστέρων ἐγένετο κατά Μάμετρον τῶν ύψωμάτων αὐτῶν τα ταπεινώ

ματα αὐτῶν, ήγουν Κρόνος ταπεινούται έν Κριῷ, (Ήλιος όέ έν Ζυγῷ,

ώσαύτως όέ καὶ ὁ Ζεύς ταπεινοῦται ἐν Αίγοκέρωτι, ό όέ Άρης.

Καρκίνω,ἡ όἐ Άφροόίτη Παρθένιμ, ώς ό (Ερμής ἐν ί1χθύσι, καθώς

προείρηται.

Έπειόὴ ό 'Ήλιος φῶς ἐστι λαμπρότατον καὶ όεσπότης, ὁ όέ Κρόνος

σκοτεινός καὶ Ζοφώὁης καὶ ὁούλος, όπου ύψοῦται το φῶς καὶ ὁ

όεσπότης, ἐκεῖ ταπεινοῦται τό σκότος καὶ ὁ όοῦλος, όπου όέ ταπει

νοῦται τό φῶς καὶ ὁ όεσπότης, ἐκεῖ ύψοῦται τὸ σκότος καὶ ὁ

ύπηρέτης· ώσαύτως καὶ ὁ Ζεύς έστιν άγαθὸς καὶ είρηνικός καὶ

όίκαιος, ὁ σε Άρης τυραννικὸς πολεμιστής φιλόμαχος, όπου όἐ

ύψοῦται ή Μκαιοσύνη καὶ ἡ εἰρήνη, ἐκεῖ ταπεινούται ἡ ἀΜκία καὶ μάχη,

όπου όέ ταπεινοῦται ή άὁικία καὶ μάχη, ἐκεῖ ύψούται ή ὸικαιοσύνη καὶ

ἡ εἰρήνη· ὁμοίως όέ καὶ ἡ Άφροόίτη ἐστὶν ἀστὴρ τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ

ἡόονῶν καὶ άφροΜσιῶν, ό σε τού 'Ερμού ἀστὴρ σοφίας καὶ λόγου

καὶ γραμμάτων καὶ ψηφηφορίας, όπου ο' αν ύψούται ή άφροΜσία καὶ

ἡ σπατάλη, ἐκεῖ ταπεινοῦται ἡ σοφία καὶ αἱ έρμαῖκαὶ τέχναι, όπου όέ

ύψούται ή σοφία, ἐκεῖ ταπεινοῦται ἡ άφροΜσία. ἡ όὲ Σελήνη οὐχ

ούτως, έπειὁή κοινωνός ἐστι τοῖς άστράσιν ἐν πάση ἐργασία καὶ τέχνη

θ προηγουμένως Ουιτιουί : προηγούμενος σού. Ζώόιον] Ζώὁια οσα. '7 απαύστω

αν

ευρύτατα: οσα. 11 (οί :› ουρρ1ον1. 18 έσφαλλον ορια. Κιο11. 15 βορρ (αν ο οοι·ι·.)

οσα. . 18 ύψώματος οοι1.; οοι·ι·οιι1. 98 καρκίνω] 2( οσα. ως] καὶ? Ουιτιοιιί.

96 δεσπότην 0001.; οοι·ι·οιτ1. 84 ἀφροὁισιῶν σού. : ιτιυίαι·ο τιο1ιιί.1

/
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οίκην τύχης· ὅπου με ὺιμοῦται η τύχη, ἐκεῖ οίιόεὶς ταπεινοῦται· καὶ

ὅπου ιν αν ταπεινοῦται ῆ τύχη, εκεί οὺοεὶς ὺιμοῦται. ώσαυτώς καὶ ἐπὶ

τοὺς ·προλοίπους οίκους νοητἐον· ὅταν είιρεθῆ άστὴρ εναντίος τοῦ

ἰοίου οίκου, μη ἔχών λότον προς αυτόν, ήγουν τριτώνοοεσπότης ή

ρεκανὸς ή ὁριοκρόιτώρ, ώς είς ταπείνώμα λογιΖέσθυυ.

Μετα ταῦτα ώρισεν ο θεὸς αίῶνας επτά, οιοοὺς ἑκόιστιμ αστερι ἔτη

χίλια κατά την τάξιν τῶν Ζωνών· καὶ ἔλαχε τῷ Κρόνυμ τῷ κυρίιρ τῆς

πρώτης Ζώνης ἄρχειν την πρώτην χιλιόιοα κοινώνὸν τοῖς προλοίποις

ἄστρασιν, ήγουν τον Δία ἔτη εκατόν, τόν “Αρεα έτη οἐκα, τον "Ηλιον

ενιαυτόν, την ὶΑφροὅίτην μῆνα ἔνα, τον Ἑρμῆν ημέραν μίαν, την

Σελήνην ώραν μίαν. καὶ ὅταν πληρώση ό Ζεὺς τα εκατόν ετη, παρα

λαμβάνει ό ΗΑρης τήν οευτέραν εκατοντάοα, είτα ό"ὶ·ίλιος, είθ' ουτως

η "Αφροοίτη, εἶτα ό Ἑρμῆς, είτα ή Σελήνη, εἶτα αὐτός ό Κρόνος, εἶτα

πάλιν ὁ Ζεύς, εἶτα ο 'Αρης, εἶτα ό (Ήλιος. ώ1°αύτώς ὅταν πληρώση

ό“Αρης τα ι' έτη, παραλαμβάνει τὴν ετέραν οεκόιοα ό οί·ίλιος, εἶτα

ή >|λφροοίτη, καὶ ἑΞῆς ὁμοίως κατὰ τὸ ὺπόοειτμα τῆς εκατοντάοος.

ώσαυτώς καὶ οἱ μῆνες καὶ αἱ ημέραι καὶ αἱ ώραι.

Την τα οευτέραν χιλιόιοα, ἄρχει ό Ζεὺς ἔτη χίλια/'Αρης ετη εκατόν,

“Ήλιος ἔτη ρεκα, ”Αφροοίτη ἔτος ἔν, Ἑρμῆς μῆνα ἔνα, Σελήνη ημέραν

μίαν, Κρόνος ώραν μίαν, ἔώς αν πληρώθῆ ό κυκλος όίπας τῶν εκατον

τόιοών καὶ οεκαοών, καὶ ὲνιαυσιαίών, καὶ μηνιαίων, καὶ ῆμεριαίών καὶ

νυκτιαίων, καθώς προείρηται εν τη πρώτη Ζώνη.

Ἑν σε τη τρίτη χιλιάοι αρχει ό 'Αρης ετη χίλια· “Ηλιος ετη εκατόν,

'Αφροοίτη ἔτη οεκα, Ἑρμῆς ἔτος ἔν, Σελήνη μῆνα ἔνα, Κρόνος ἡμέραν

μίαν, ἔώς αν πιηρώθη ή κυκλουμένη χιλιόις, καθα προείρηται.

Ἑν με τη τετάρτη χιλιόιοι όίρχει ό [Ήλιος ἔτη χίλια, ίΑφροοίτη ἔτη

εκατόν, Ἑρμῆς οἐκα, Σελήνη ἔν, Κρόνος μῆνα ἔνα, Ζεὺς ημέραν μίαν,

“Αρης ώραν μίαν, ἔαις ού πληρώθη ή χιλιας ανακυκλουμένη.

Ἑν οι τη πέμπτη χιλιάὅι ἄρχει η 'Αφροὅίτη ἔτη χίλια, Ἑρμῆς ἔτι] εκα

τόν, Σελήνη ετη οἐκα, Κρόνος ἔν, Ζεὺς μῆνα ἔνα, "Αρης ήμεραν μίαν,

(Ήλιος ώραν μίαν, εώς τοῦ πληρώματος τῆς χιλιάὅος ανακυκλουμένης.

Ἑν οι τη ἔκτη χιλιάρι ἄρχει ό Ἑρμῆς ἔτη χίλια, Σελήνη ἔτη εκατόν,

Κρόνος ἔτη οεκα, Ζεὺς χρόνον ιιί/Άρης μῆνα ἔνα, “Ηλιος ῆμἐραν μίαν,

Άφροὅίτη ώραν μίαν, ἔιιυς τοῦ πληρώματος τῆς χιλιόιοος άνακυκλου

μέντα·

Ἑν σε τη εβοόμη χιλιάοι ἄρχει ή Σελήνη ἔτη χίλια, Κρόνος εκατόν,

Ζεὺς οεκα, Άρης ἔν, 'Ήλιος μῆνα είνα, Άφροοίτη ῆμἐραν μίαν, Ἑρμῆς

ώραν μίαν, εώς τοῦ πληρώματος τῆς άνακυκλουμένης χιλιάὺος.

2 οὺοἑ πια. 2-3 " οοτιίςε επί τών πρ0λοίπων οίκων ,, ΚτοὶΙ. 6 5η. : " ὶιοο

ενείόπιαείπιίΙίωιΠιτοπι ρι·αεὶιοὶ συιιι Με ότι αυίὶ›ι18 Βοιιι:ὶιε-Βεοὶετοη Μακάι, Βασικο

Ιορίο αιτημα 499, 1 · Κική!. '7 ειιιι ελαχε ὶιι ἔλαβε, πώ έλαβε ὶιι έλαχε εστι. Ωω.

Ή Ζώνη ίτιοίρίί. ί'. 230'. 93 τη `τόιρ ι:οιὶ. 27 εν] ἔνα ακί. 31 άνακυκλοὺμενοι

ι:οι.ὶ.; εστι: Ουιιιοιτί. 34-36 ανακυκλουμενος οοιὶ.; τοπ. Ομιιιοιιι.. 87 ἔνα σοι!.
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Ύποόείγματος χάριν τῆς πρώτης χιλιόιόος τοῦ Κρόνου (νόει› ώραν

πρώτην Σελήνης, ώραν οευτεραν Κρόνου, Ζεὺς ώραν τρίτην, "Αρης

ώραν τετάρτην, 'Ήλιος πέμπτην, 'Αφροοίτη ἔκτην, Ἑρμῆς εβόόμην·

αυθις Σελήνη ώραν ὸτόόην καὶ εΞῆς καθώς προείρηται· πάλιν επέχει ή

Σελήνη την πεντεκαιοεκόιτην ώραν· καὶ πάλιν ή κβ' τῆς Σελήνης,

κτ' Κρόνου, εἰκοστή τετάρτη Διός· καὶ ἐπληρώθησαν αἱ ώραι.

Ώσαυτώς καὶ τὰς ήμερας νόει· Ἑρμοῦ ήμεραν α', Σελήνης β', Κρό

νου γ·', Διός οι, ”Αρεος ε', 'Ηλὶου ς', 'Αφροόίτης (ό), πόλιν ήμεραν η'

Ἑρμοῦ, καὶ ιε' Ἑρμοῦ· καὶ κβ' Ἑρμῆς, καὶ κθ' Ἑρμῆς, καὶ λ' Σελήνη,

καὶ επληρώθησαν αἱ ήμεραι.

Ώσαύτυ.ις καὶ τοὺς μήνας· α' μήνα Ἀφροόἰτη, β' Ἑρμῆς, τρίτον

Σελήνη, τέταρτον Κρόνος, πέμπτον Ζεύς, ς' "Αρης, Ζ' “Ηλιας πάλιν

ηΙ Άφροόίτη, θ' Ἑρμῆς, ι' Σελήνη, ια' Κρόνος, ιβ' Ζεύς.

'Ωσαιἱιτιυς καὶ τοὺς ενιαυτούς· πρῶτον 'Ήλιος, β' 'Αφροόίτη,

τ' Ἑρμῆς, ο' Σελήνη, ε' Κρόνος, ςΙ Ζεύς, Ζ' "Αρης, η' πάλιν 'Ήλιος,

θ' ὶΑφροόίτη, ι' Ἑρμῆς.

'Ομοίως καὶ αἱ οεκαετηρίοες· πρώτην όεκόιόα "Αρης, κ' 'Ήλιος

λ' 'Αφροόίτη. τεσσαροκοστήν Ἑρμῆς, ν' Σελήνη, Ξ' Κρόνος, εβοομη

κοστήν Ζεύς, ότοοηκοστὴν "Αρης, ενενηκοστήν ὁ 'Ήλιος, εκατοστήν

'Αφροόίτη.

'Ομοίως καὶ αἱ εκατονταετηρἰόες· πρώτην εκατοντάοα Ζεύς, Μακα

σιοστήν "Αρης, τριακοσιοστήν (Ήλιος, τετρακοσιοστήν;› 'Αφροοἱτη,

πεντακοσιοστήν Ἑρμῆς, ἑΕακοσιοστήν Σελήνη, ἐπτακοσιοστὴν Κρόνος,

όκτακοσιοστην Ζεύς, εννοικοσιοστήν 'Αρης, χιλιοστὴν 'Ήλιος.

Ταῦτα τὰ υποόείγματα ἐν τῇ πρώτη χιλιαοι εγράφη καὶ μόνον. όεῖ

σε καὶ τὰ πρόλοιπα προς τὸ όπόόειγμα τοῦτο σκειμασθαι. ἔιυς τῆς

Ζητουμενης χιλιόιόος καὶ εκατοντάοος καὶ όεκάοος καὶ ενιαυσιαίας καὶ

μηνιαίας καὶ ήμερησίας καὶ ώριαἱας, καὶ αρξασθαι από πρώτης ώρας

έως κό', καὶ άπό πρώτης ημερας μέχρι τριακοστῆς, καὶ από πρώτου

μηνός μέχρι ιβ', καὶ από πρώτου ετους μέχρι οεκόιτου, καὶ από οεκατου

μέχρις ἑκατοστοῦ, καὶ από εκατοστοῦ μέχρι χιλιοστοιὶι καὶ οἰὶτώς

εὑρίσκεις ακριβώς την Ζητουμένην ήμεραν καὶ ώραν.

”Ετι οεῖ σκειμασθαι καὶ τὰ λεχόμενα τυραννικόι ετη, οὐχὶ Ζι.υνικώς,

αλλα Ζιρόιακώς, κατα τα όιμώματα τών ἀστέρων, ή “Ηλιας ών Κριῷ

μεσουρανοῦντι κέντρῳ τυραννεῖ ἔτη ι” Σελήνη οὐσα εν Ταύριμ ἔτη θ'·

'ΑναβιβόιΖών εν Διόύμοις ἔτη τ" Ζεὺς εν Καρκίνιμ έτη ιβ'· Ἑρμῆς ἐν

Παρθένῳ ἔτη η” Κρόνος εν Ζυτώ ετη ια" ΚαταβιβόιΖών εν ΤοΕότη

ἔτι] β'~ “Αρης εν Αἰτοκἐρώτι ετη δ· Άφροόίτη εν Ίχθύσι ἔτη η"

ὁμοῦ `τίνονται ἔτη οε'. εἰ βούλει ρε `τνώναι ποῖος άστὴρ κυριεύει τα

τυραννικὰ ἔτη, άνόιλυε τα παρελθόντα ἔτη από πρώτης χιλιόιόος ἔιυς

Ι νόει ευρρὶε·νὶ : Μ'. Ι.'7. 5 ή] την σού. θείκοστήν τετάρτην σου. 8 (ΡΒ

ευρρὶενὶ. 22 (Ήλιος, τετρακοσιοστήν) ειιιη›Ιενὶ. Βό [καὶ] Ωιιιιιοιιι. 83 οεῖ] ρε

οσα. 34 όντος οσα.

ΙΟ
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τοῦ Ζητουμένου έτους παρὰ τὴν οε', καὶ τὸ περισσόν άρξαι άπό 'Ηλίου

έκάστῳ ἀστέρι (όιόούς) τα οἰκεῖα έτη κατὰ τὸ γεγραμμένον· καὶ ὅπου

ο' άν καταλήξη ό ψήφος, ἐκεῖνον λέγε κύριον είναι τοῦ τυραννικοῦ

έτους· καὶ ὅταν εύρίσκεται είς ἀστὴρ κύριος τών η' φάσεων, ήγουν

χιλίαρχ(ος), καὶ ἑκατόνταρχ(ος) καὶ όέκαρχ(ος) (καὶ ἐνιαυσίαρχος;> καὶ

μηνίαρχ(ος) καί ήμέραρχ(ος) καὶ ώρίαρχ(ος) καὶ τύραννος, όεῖ τότε

ψηφίΖεσθαι άκριβῶς τοὺς άστέρος κατὰ τὴν ώραν καὶ τοὺς τόπους,

ήγουν τὰ κέντρα καὶ τὰ ἐπαναφερόμενα αὐτὰ καὶ τὰ άποκλίματα καὶ

τὴν ἐποχὴν τών άστέρων καὶ ἰόεῖν τὸν προειρημένον άστέρα πώς κεῖται

καὶ ύπό τίνων μαρτυρεῖται· καί ούτως ἀποφαίνου καθολικὴν ώφέλειαν

ή βλάβην, μάλιστα ὅπου οἰκειοῦται ό αὐτός ἀστὴρ τό κλίμα ἐκεῖνο,

ήγουν Κριός Περσίόι, Καρκίνος 'Ρωμανία, καὶ τὰ έξής ὁμοίως.

Καὶ ἐὰν θέλη τις σκέψασθαι τόν ἀστέρα ἐὰν ἐστὶ κύριος τών

Ζ' φάσεων όίχα χιλιάρχου ήγουν ἀπό έκατοντάρχου έως τοῦ τυραν

νικοῦ, όμοίως καὶ τῶν έξ φάσεων όίχα έκατοντάρχου, καὶ τῶν ε' οίχα

όεκάρχου, καὶ τῶν τεσσάρων όίχα ἐνιαυσιάρχου, καὶ τῶν τριών όίχα

μηνιάρχου, καὶ τῶν όύο όίχα ήμεράρχου, καὶ τῆς μιάς ήγουν τυράν

νου, εύρίσκεται άκριβῶς τό μέλλον γίνεσθαι κατὰ τὴν μαρτυρίαν τών

άστέρων πρός αὐτόν, καθά προείρηται, έπειόὴ οί άποτελεσματικοί ἐκ

τούτων τών προφάσεων ἀποτελοῦσι τὰς γενέσεις τών ἀνθρώπων,

λαβόντες πρόφασιν ἐκ τῆς τοῦ κόσμου κτίσεως, πειράσαντες μαθεῖν ἐκ

τῶν παρελθόντων πραγμάτων τὰ μέλλοντα γίνεσθαι ἐσχάτως.

8εαπίὶπι· ίπ εοτίίπε νειὶίεαπο παρίίπίπτπ επί ίίὶπίπε πεί Περὶ τῶν

Ζ' άστέρων τών πλανητών καὶ τῶν Ζ' Ζωνών καὶ όπως ἐγέ

νοντο οί άνθρωποι πολυχρόνιοι ἐν τη πρώτη χιλιονταετη

ρίὸι, αποά ίπ Οαίαί., ΙΜ, ρ. 118, 1. 3 επ., εείίίππι εεί : παπι ρταεππείειιίε

ειι·ίε ποίιτιπτεί, οί είιιεε1επι οι·ίςίπίε είςτπα ρ1·πε11εί (οί. ειιρι·α ρ. 131).

1. Βιπιτ2.

Βεεμιίίπι· 1'. 931ν Ύπόόειγμα τών προειρημένων χιλιάρχων,

έκατοντάρχων καὶ όεκάρχιυν καὶ ἐνιαυσιάρχων καὶ τῶν έξής·

Τεκὶπε άπεεί ερα1ίο πίι·πει τίποιίεπίπι νε1·επππι 1·οίίπίο. - 1)είπείε :

Ύπόόειγμα είσαγωγικόν ἐπὶ τών ἐπαλλήλων ἑπτὰ Ζωνών.

1πί1ίππι άεεεί. 1)ίπιίείίει. ρειςίπα ναειια; ι1είπάε είπε ι·ιιίιι·ίπει επαιιίίιπ·

ειιπιπιο ίοίίο 939Γ :

Τινές όέ μετά ταῦτα λαβόντες πρόφασιν ἐκ τῶν προειρημένων καθο

λικῶν ύποὸειγμάτων συνεστήσαντο μερικωτέρως τὰς έξεις καί θέσεις

καί ἐπιτηοέύματα τών ἐθνών άρξάμενοι ἀπό ἀνατολής, ήγουν πρώτον

9 (Μισός › ειιρρίενί. 4 έτους] ἑτέρου ποιί. 4-5 χιλιαί(ι καί έκατονταό είε., είπε

ειπεεπὶυ, πα!. 5 (καὶ ένιαυσίαρχος) ειιρρίενί; ε1'.ίπίτ·τι, 1. 30. 19 ' οί. Μερα.

'Πίπα. ρ. 47, 59. ΤΤερσίς αι·α1›ίππιπ, 'Ρωμανία ί›ι·πιπίίππτπ ίπηιετίππι τίεείςπιιι·ε

νίι1επιπτ ,, Κι·οίί. (Η. 1αιπειι ρ. 138, 90, 97. 13 κύριος ίὶετ., ι1είπ ο1ιίίί. ε·ο‹ί. 15 καὶ

ιι

τών ε' ίππίρί1 1. 9311. 18 ἐνιάρ είε εοι·ί. 91 μαθόντες εστί.
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τούς Θῖνας ι αἰόεσθήναι· ή λεγομένη ΤΖινίσταν ῶροσκόπον έχουσα

τούς 'ίχθύας, οίκον Διός, ύψωμα Άφροόίτης, τήν σέ Σελήνην ἐν Παρ

θένῳ, ωροκράτορα όέ αὐτήν Σελήνην· ὅθεν ἐγένοντο οί πλεῖστοι φιλό

καλοι ότὰ τούς ἰίχθύας καὶ πλούσιοι όιὰ τό είναι τόν ωροσκόπον οίκον

Διός καὶ ύψωμα ,Αφροόίτης, όιά όέ Σελήνην ούσαν ἐν Παρθένῳ

ἐν γεώόει Ζῳόίῳ ἐγένοντο γεωργοί, εἱόωλολάτραι, ψεύσται όέ ότὰ [τό]

τήν Σελήνην ούσαν ώροκράτορα ἐν οίκω 'Ερμού καὶ ύψώματι αὐτοῦ

'Ερμού καὶ Έρμαίκάς τέχνας ἐπιστάμενοι.

Δεύτερον όέ Τουρκία έχουσα τόν ῶροσκόπον Λέοντα οίκον 'Ηλίου,

τήν όέ Σελήνην ἐν Τοξότη, ώροκράτορα ”Λρεα· όιὰ τούτο ἐγένοντο οί

πλείστοι όιὰ μέν τόν ύυροσκόπον τόν Λέοντα θηριώόεις, όιρπαγαί,

φιλέρημοι, αίμοπόται όέ καὶ πολεμισταὶ ότὰ τόν ”Λρεα καὶ άσελγεῖς καὶ

κτηνοβάται καὶ ὶπποτρόφοι όιὰ τόν Τοξότην.

Τρίτη ή ,ίνόία έχουσα τόν ῶροσκόπον Ύόροχόον οίκον Κρόνου,

τήν όέ Σελήνην έν Λίγόκερῳ, ωροκράτορα αὐτόν τόν Κρόνον. όιὰ τούτο

ἐγένοντο οί άνθρωποι όιὰ παντός μέλανες, κνηκοί, όουλοπρεπεῖς.

άκάθαρτοι ότὰ Κρόνον, ἐν ύγρῷ τόπῳ έχοντες τόν βίον όιὰ τούς οίκους

τού Κρόνου καὶ τὰς Κρονικὰς τέχνας ἐπιστάμενοι, άσελγεῖς όέ καὶ

ψεύσται όιὰ τόν Λίγοκέρωτα.

Τετάρτη όέ Πε ρσὶς έχουσα τόν ῶροσκόπον Κριόν οίκον >Άρεος

ύψωμα όέ 'Ηλίου, τήν όέ Σελήνην ἐν Καρκίνῳ, ιίυροκράτορα όέ Δία·

ὅθεν είσὶν οί πλεῖστοι όιὰ τόν οίκοόεσπότην τού ῶροσκόπου στρατείαν

ἐπιστάμενοι καὶ όιὰ τήν Σελήνην έχουσαν ύψωμα τὸν όεσπότην τόν Δία,

ούσαν καὶ ἐν τῷ οίκω αὐτῆς. καὶ ῶροκράτωρ αὐτός ό Ζεύς σημαίνει τήν

σύστασιν καὶ τήν άνόραγαθίαν, καὶ όιὰ τό είναι τόν ώροσκόπον ύψωμα

'Ηλίου, μεσουράνημα κόσμου τετάρτη Ζώνη, ήρξαντο βασιλεῖς άρχοντες

ένόοξοι.

Πέμπτη 'Αραβία έχουσα τόν ώροσκόπον Σκορπίον οίκον ”Λρεος,

τήν όέ Σελήνην ἐν Ύόροχόῳ, ῶροκράτορα 'Λφροόίτην· όιὰ τούτο

ἐγένοντο οί πλεῖστοι ότὰ μέν τόν Σκορπίον ήγουν τόν ύ.ιροσκόπον

οίκον όντα τού ”Λρεος ταπείνωμα όέ Σελήνης αίμοπόται, άπιστοι,

ωμήν έχοντες γνώμην, έρπετώὁεις καὶ ύποκριταί, ταπεινοφροσύνην

όεικνύοντες όιὰ τό ταπείνωμα τής Σελήνης, πα·γκάκιστοι όιότι ό ῶρο

σκόπος καὶ ήΣελήνη ἐν τοῖς τῶν κακοποιῶν οίκοις πεσόντες, καὶ

ἐγένοντο όιὰ τόν ῶροκράτορα τήν Άφροόίτην άσελγεῖς καὶ φιλή

1 θήνας σού. αἰόεοθήναι σοι·τιιρίππι. Απ όεί θεῖναι? Θίναι αί ΤΖινίσταν =

8αταε αί Βετο τα πι ταςπιιιτι. Πα οι·ίςίπα Ραι·είσα ίιοττιπι ποπιίπιτπι, οί. ντιπ

ίίιιίεσίιιτιίύ, Μοίρα .8σίιι·ίβετι, 111.691. 5 Παρθένῳ σοτι·. : είςπτιπι Οτιρι·ίσοι·πί σού.

7 ύψι1ιματος σού. : αυτή Κι·ο11. Ματστιτίπε ακτιίίαίτιι· ίπ νίτςίπα. 10 "Αρεα] είςπτιπι

8πςίίίπτἰί σού. 11 ὰρπαγαί ύίκίί ρτο άρπαγες επί ὰρπακταί. 19 ιὶσελγείν σού.

18 κνηποὶ σού. 19 Λίγοκέρωτα τα σού. 91 Καρκίνῳ] είςπυιπ ύιι1τίιτιπ ίπ σού.

98 8σί1ίσαί ίπ ί]τιπσι·ο αεί ακτιὶίαίίο 1οτίε. " Εκρασί. τού όεοπότου τοῦ Διός . (Κτοίί).

94 ούσα σού. ῶροκράτορ σού. 98 όιρραβια σού. ι'ίρεα σού. 88 ὁ] οί σού.

84 πεσόντες (έ·τυχον)?
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90

95
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όονοι καὶ χαριστικήν έχοντες γνώμην ἐκ τῆς οὶόικίας όιὰ τόν οίκον

τοῦ ί'Αρεος.

Έκτη όἐ Αίγυπτος ώροσκόπον έχουσατὴν Παρθένον, οίκον καὶ

ύψωμα Ἑρμοῦ, τήν όἑ Σελήνην ἐν Ζυγῷ, ώροκράτορα Ἑρμήν· ἐγένοντο

οἱ πλεῖστοι όιὰ μέν τόν ώροσκόπον τὴν Παρθένον γεωργοὶ καὶ όιὰ τὴν

Σελήνην ούσαν ἐν Ζυγῷ ίσημερινῷ Ζιμόίω όίκαιοι καὶ άληθινοὶ καὶ

φιλήόονοι όιόι τὴν 'Αφροόίτην οίκοόεσπότην ούσαν τής Σελήνης, καὶ

όιὰ τόν ώροκράτορα 'Ερμήν καὶ κύριον τοῦ ώροσκόπου ἐγένοντο

φιλόσοφοι αστρονόμοι καὶ τὰς λοιπιὶις Ἑρμαὶκὰς τέχνας ἐπιστάμενοι.

'Εβόόμη όέ 'Ρωμανία ώροσκόπον έχουσα τόν Καρκίνον, οίκον

Σελήνης ύψωμα Διός, τήν όἐ Σελήνην ἐν ^έοντι καὶ ώροκράτορα“Ηλιον°

ὅθεν ἐγένοντο οἱ πλεῖστοι μεγαλόψυχοι ύπερήφανοι όι‹ὶι τόν “ί·ίλιον τόν

ώροκράτορα άμα καὶ τὴν Σελήνην εύρεθεῖσαν ἐν Λέοντι ἐν βασιλικῷ

Ζ·μόίυ.ι, καὶ όιὰ τόν ώροσκόπον τροπικὸν όντα καὶ ύψωμα τοῦ Διός

ἐγένοντο πλούσιοι, σπαταληταί, φιλήόονοι, ὰσελγεῖς, τρεπτοί, ιύσπερ

ό οὶκοόεσπότης τοῦ ώροσκόπου, έν στρατείοι όἑ καὶ πολέμω όειλοὶ όιὰ

τό εῖναι τόν ώροσκόπον ταπείνωμα ”Αρεος.

Τινες ύστερον λαβόντες ἐκ τῶν προειρημένων ἑπτὰ χωρών τούτων

πρόφασιν έπενοήσαντο λεπτομερεστέρως περὶ πόλεων καὶ ἐκ τῆς τῶν

πόλεων προφάσεως ἐπενοήσαντο τὰς γενέσεις τών άνθρώπων καθάπερ

ύστερον λεπτομερώς περὶ έκάστου ρηθήσεται. κρεῖττόν ἐστι <ίνα τὴν

πολυλογίαν καὶ ἐἔερεύνησιν τών ἀόήλων πραγμάτων ἐάσαντες, όσοι

άγαθὰ καὶ καλά καὶ εὐπραγίαι τοῖς ἀνθρώποις γινόμεναι είς θεὸν άνα

φέρεσθαι, ἐπειόὴ πάν ἀγαθὸν όιὶ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ οὐόἐν

;_ άγαθόν ἐγένετο· όσα όέ κακά καὶ φαῦλα καὶ όιπραγίαι, όιὰ τήν ήμετέραν

άμαρτίαν καὶ σφάλματα γίνονται όιὰ τήν ύπερβολήν τής άγνοίας καὶ

όκνου καὶ καταργημίου φθόνου.

Οἱ μέν άρχαῖοι μαθόντες τήν φύσιν καὶ θέσιν τών ὁώόεκα Ζωόίων

καὶ ἑπτὰ πλανήτων τών αὐτῶν όεσποτών καὶ τὴν παχυμερή καὶ όιάφο

ρον αὐτῶν κίνησιν κατὰ τὴν ὁρατικήν όύναμιν έγνωσαν ότι, ώσπερ

έλαττοῦται κατά καιρὸν ή Ζωή τών όινθρώπων, καθά προείρηται, ούτως

συνελαττοῦται καὶ ἡ όύναμις τών αἰσθήσεων αὐτῶν ήγουν όρασις καὶ

άκοὴ καὶ όσφρησις· τότε τινες ἐμπειρότεροι ἀφέντες τὴν όρατικήν

ἐπιστήμην συνεστήσαντο ακριβώς καὶ λεπτομερώς την κίνησιν τών

ἑπτὰ πλανήτων καὶ τοῦ άναβιβάΖοντος ὁμαλῶς τε καὶ άνωμαλώς κατά

μήκος καὶ πλάτος εἰς έτη καὶ μήνας καὶ ὴμέρας καὶ ώρας καὶ τὰς

φάσεις αὐτῶν ήγουν τούς στηριγμούς καὶ άναποοισμούς καὶ προπο

4 ἑρμήν σού. έρμού οσα. 14 ύψωμα του οοι·τ. :ύψώματος οοά. 21-98 Νομώ

ι1ιιπιῖνα είται ίπίὶπίὶὶνο. 98 καλά ο οοι·τ. οοά. 96 άπραῖαι ι:οι1. 25-98 τής ήμετέρας

αμαρτίας οσα. 96 τής ύπερβολής οοτὶ. 27 καταργημίου] νοτὶ›ιιιπ τιονιιτπ, αοά

κατάργησις ποὶιιιιι ο51.. 29 Απ πολυμερή? 30 ότι οοττ. Βἰιὶοτ : έτι εστί. 31 κατά

καιρὸν οκ κατά μικρόν οοτι·. οοτὶ. προείρηται] Νοπιρο ίπ ωμή. Παω., Η (ρ. 116,

18. 20 οίο.) οι1ίιο.
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οισμοὺς καὶ τὰς λοιπὰς φάσεις καὶ εΕεθεντο κανόνια άκριβεστέρως καὶ

λεπτομερεστέρως παρὰ τὴν τῆς όρατικῆς αἰσθὴσεως ουναμιν καὶ άλλοις

επινοίας ἐκ τῆς πείρας ήγουν ὸεκανοὺς καὶ όρια τῶν πέντε πλανητών

καὶ μονομοιρίας καὶ κλήρους καὶ συνεγράιμαντο βιβλία Μο, ήγουν τον

τῆς ψηφοφορίας κανόνα εἰς τὴν κίνησιν τῶν πλανήτων καὶ άπλανῶν

Ζωοίων ήγουν τῶν τεσσάρων κέντρων καὶ τὰς τούτων επαναφοράς καὶ

τὰ τοὺτων άποκλίματα, καὶ ἄλλο περὶ ὰποτελεσμάτων. καὶ εγένοντο

ἄλλοι μεν φηφηφόροι, άλλοι σε άποτελεσματικοὶ μέχρι σήμερον, επειρη

ού πάς φηφηφόρος άποτελεσματικὸς οὐοὲ πάς άποτελεσματικός φηφη

' φόρος ώσπερ οὐ πάς ίατρος βοτανικός· μόλις γὰρ εὺρἱσκεται είς εκ

πολλῶν επιστάμενος τὰς Μο τέχνας, ἐπειὅὴ οὐ πάντα τις άλλά πᾶς τίς

τι οἴοεν· οίίτως οἱ σοφώτατοι άρχαῖοι επιτηοεόσαντες τὸ τῆς φηφηφο

ρίας κανόνιον ὲΕἐθεντο όπως μὴ οἐονται οί έν εσχάτως καιροῖς τὴν τῆς

θεωρίας ουναμιν οιὰ τὴν άσθένειαν τῶν αίσθῆσεων αυτών, αλλά ψηφί

Ζονται τὰς κινήσεις καὶ τὰς ἐποχὰς τῶν ἑπτὰ πλανητών, είθ' οῦτως οί

άποτελεσματικοὶ κρίνουσι κατὰ τὸ γεγραμμένον παρὰ τῶν εμπείρων

ὰνορῶν, καθάπερ ΐιστερον ρηθήσεται· ίστεον τα ὅτι οίχα τῆς ψηφηφο

ρίας καὶ τέχνης ό αποτελεσματικός μάτην χειμάΖεται, ὲπειὸὴ τό κανόνιον

τῆς ψηφηφορίας λύχνος ἐστὶ τῆς ὰστρονομίας. Ρ. 0.

1-9 οί'. δαία!., Ν, 118, 11. 11 πάντα] παντὶ σοι!. 13 55. οέωνται, φηφίΖωνται,

κρίνωσι οοτι·ίγτετο ιιοίιιί. - Ιιτιὶε αρριιτεί. ιιιιιὶὶιεπιειὶίοοει εταερε τιιιὶὶ οοπτριιιιιιίοιιε

μεσα Γιιιιιτει ρταειίίιιίεειο. 16 οί. Εκπαί., ιν, ΙΙ8, 17.

οι

ΙΟ
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Μππα11ιοπίε στιπι 1ί'ίτ·πιίσο σοπεαπετιπι οίίτπ Κοασίιίν ίπ ρττταίαίίοπα

1)ίύοίίαπασ ίτιστιίαπίστ ύστποπείτττνίί ιιίτίττεαιια ειροίσίσεπιπίττ σοπίσ

ταπε; εσύ αίίτιπι νπίσπε ίοίίαπε είπιίίία ίιτιιίίί, ττί ιιίίίτπτιπτ πίίαιιαπι

ίοπίαπι σοιππιππσπι ει11)σεεα ρετίαο.ί. 8ί αιτίε Με: ύεπιοπείται·α τιιίί,·

1ειτςιι αἱ ετιρροίίί ιππίαι·ίει; απατη ίτιπισιι ποίο ακίιειιιτίτα, ποππιι11τι

ύαίίίσα.τα σοπίαπίτιε.

Μαπαίὶιο αιιαπιατιαπι νατόττ ατισίοτιτπι πιτιίο.τίί ίτειίτιίίσίο σοίοτα

ορίου οπιπίττ ραι·ίππείαπε, ίετπιαιι ποππτιΙίπ ίίει ταίίατιίί, ιιί ρτίείίππτπ

σοίοιταπι ραίίιισσι·α εαπ1ίαπιττε. να1τιί άνωμάλους αυοεύτιπι ίιιίτιτοε

αεεε επειτα ρτααύίσίί νειίσπε (Η, 99 8,, 111 ο; αούσπι τοσειίιυίσιιίίίτιτ

Ρίοί. 49%) ειιιί ανωμαλία (17, 548,, 88 2,, 106,0, 5ή), άνωμαλίΖειν

(ν, 81 85), άνωμαλεῖν (11, 114 Η; ν, 58 2 : άνωμαλήσει τῷ βίῳ) ναι·ίιίε

ιιίίίιιτ·, αττοτ·ιιπι τιίίίπιτιπι αίίετπι Ραίοείτίε αύ1ιίί›αί ίι·. 918,, Ηίαεε:

ρτιίαρίπιιιεπα τι1ίιτύ αιιίύ ίπναπίεεα Μππαίὶιοπαπι σπιτι ύίσατοί : άνωμα

λίην βιότοιο άνθρώποις ἐπάγουσι, 1, 916: βιότοιο ό' άνώμαλα έργα

τελούσιν, 1, 970 : οὐχ όμαλόν βίοτον όῶκαν, 111, 164 (οί. 806)? τιττί Ρίτ

τπίσιιπι, αιτί ὶπο.ααττπίίίαίατπ νὶίεια (108 Η;; 119 ,) οί ίπαραπειίαπι

νίίππι (109 Η) ύασατιιίί (τί. 106 Η, 906 20? - άλλοτρίων άγαθῶν ἐπι

θυμηταί άίσίί να1απε 11, 97 5 [ούτε εἰμὶ άόικος ούτε άλλοτρίων ἐπιθυ

μητής, 13817. Μία., 581; 11,99]; όλβου τε ποθήτορας άλλοτρίοιο, Μειπαίὶι·

117, 190 (όθνείων κτεάνων έπιθύμιος,565); ττ1ίσπαε ταε ύσείύα-'

τετρίί 1ί'ίτπι. 115 Η, οί. 159 Η. - συνοχῶν καὶ καταιτιασμῶν πεῖραν

λαμβάνοντες, ύίσίί ναί. 11, 108 Η, σί. 109 Η,; ν, 66 ,,, 78 8,, 99 Π, 98 Η;

αούσπι νοσαύτιίο ιιίίίτιι· Μετπαίίι. 11, 989; 111, 908; 118486; Ρίοίαπι.τ

.91ν 2,, (ίπ σιτείούίπ σοπείίίτιίί, Γίτιπ. 994 Β). - Τοῖς όιὰ λόγων ή

ψήφων ή γραπτῶν ἐπωφελής καθέστηκε, να. 106 8,; όιὰ γραπτῶν

ἰόμοσύνης ἐρίτιμοι άγακληεῖς τ' ἐγένοντο, Ματισ11ι. 111, 898; γραπτῶν

τε καὶ άργυρικῶν χάριν ταραχάς ύπομένοντας, 199.11, 116 ,, = 117, 175 ,,

σί. ν, 90 Η, 109 Η, 111 , αίσ. - Νείκεα καὶ κρίσιας γραπτῶν χάριν ήέ

1 Ντιπιστίε 11, 19, ν, λ'ει1επίίε σπρίία είςπίίίσο ίπ 1ιτιίιτε σπίει1οςί ριιι·ίί1›τιε 11, 19, τα:

ρτι1›1ίσειίτι; αυτια ίπ 11οσ ίρεο ίετεσίσιι1ο αύί1ει ετιτιί, ίπίατύιττττ είπα πιτιπετο Βοπιππο

πίίτιίί.
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ττα11ατωνΙ ἔργων ἴσχουσιν, Μαπε11τ. 111, 161 ; εν 5' άγορῇ κρίσιας θωήν

θ, αμα νε1κεσι πολλοῖς ἴσχουσι γραπτῶν ένεκεν, 111111. 213, ε1. 341.

Ρ101. 501'2 : 51κας 51111 γραμμάτων 1] φαρμάκων αφορμάς. Ηττα. 175 8

εκ αρεεοττεἰε εετ1ρτιττ15 τΙαττιττατ1 οσε 1”αε1ετττ. - Διὰ

γυναῖκα κρίσεις Ζημίας οωσουσι, να1. 58 23; εἴ. Ματτεἱ11. 111, 336 :των

ἔνεκεν (εε. ρι·ορετ 1ρεοτιτττ1 νε1 ι1Χοτιτττι ετ1ιτ11ετἱα) κρίσιἐς τε μάχαι τ>

άγορῇσι πελονται, 171, 185 : τῆς ἔνεκεν (011 τττυ11ετετττ) κρίσιἐς τε οίκω

τ' άγορτῇσι πἐλονται, ΙΙ, 280. - Παραιρέτας (-νἐτας ατα.) τα γυναικων,

11111. 11, 110 3; εἴ. 1115111211. 1, 259;11,272;1'1ττπ.125 30,1τι1ετ·1εεΙοτεε

υκοτιττττ, 227 7. - 11111. 87 Η, οἱ σε καὶ ταῖς των ά5ελφων 11 ἐπιστατῶν

1] ταῖς των πατερων ἡ καὶ μητρυιαῖς τας επιμιΕίας ποιοῦντατ, εἴ.

9181161111. ΙΙ. 189 : 1] καὶ μητρυιῇσιν ἑαῖς ἡ παλλακἱοεσσιν σφωττερου

γενετῆρος ὁμὸν λἐχος είσανέβησαν; 1, 118; ?1151. 153 8, τιμ1 ε111ττ1

ειτττι εοι·οτ11)ιτε 11111 1111115115 11111 1'τα1τιττττ 1111011111” εοἰτε

εομιττιὶι1τ (εἴ. 1. ,ο εαα.); 201Η : :1111 ειττττ ττονετεἱε 51115 εοετ1ττ1

:1111 εοττε111›111α5 ρα1τιττττ 15112511 ευρ1‹111Με εοττιττττριττ11. -

να Η, 1011 22, γίνονται ω ἐν Εενιτείαις καὶ έπὶ Ξένης ἡ απὸ Ξένων τὰς

των πράξεων κατορθωσεις ποιοῦνται οὐ μόνον ἱοίων, άλλα καὶ άλλο

τρἰων πραγμάτων, εἴ. ν, 818; Ηττα. 189 30, 111 ρετεἔτ1τιἱε ὶοε15

εοττε1111111 αιηττττεττΙα 1”ε11ε11α115 τττωτἱτττετ εοττεεαιτε111ι1τ. -

Ι.ιτττειττι αι11 1ετ·11ο Ιοεο @επειτα 1181101 111 1ερεὺς θεάς μεγίστης ἡ

ἱέρεια, 719.806; 1τι 1ετ11ο Ιοεο 11111111 εεττε111ι11α ειτ111$111εε

ίαε11ττιακ1πταε ειι1μετΙατττ Μετα, Γ1ττπ.188"'.

111121 11011 1.ατττ 1ττ νετ1)οτιττπ φωτα 111 τετιιττι ε1τπ1111ιτ‹11πε 5115. 811111.

1712111 μάντεις θύτας όρνεοσκόπους ὸνετροκρἰτας επιττττετα1 1781. Η, 91 Η,

οοεαετττ Ματτε111. ΙΙ, 205, εἴ. 111, 473; τν, 211 (11111 ε11ατιτ λεκανομάντεις

αι11 τεἀειιτπ 1ττ 51111111 Ξετ1ε 13101. 117¦ 18)~ Γ1ττττ. 101 Η, 165 Η : επακου

σθήσεται ως θεός; 1:11: 11111 να1ε ναὶ. ν, 515 ”. Παπ. 101 30 : αιτοτιττττ

τ·οεροτιεα εἱε 51111 αιταεἱ αιτειἀατττ ‹11ν1τ111ε1115 αιτεΙοτ11ει1ε

ρτο1α1:1. - 0111εὶαττι 51151 άθεοι, 11111. 11, 98 Η, 108 3, τὴν ἰοίαν μεμ

φονται τύχην καὶ εἰς θεοὺς βλασφημοῦσιν ἡ επίορκοι καὶ ἄθεοι καθί

στανται; Η, 109 Η (εἴ. ν, (109); ετιετ11εεει εοτ11τα 111ν11111ει1ετττ

νετ1›α 1αε1αττ1εε, Ρ11·τττ.98 Ε8; 1πτε1181051 ρετ1ι1τ1,179Ι,, 228 Η,

εἰ. 129,, 1922,, 21818. 18820 01111 ε11αττ1 : 1111111118 αεοτιτττι 1τει

τιταΧ1τττει 1ττίοτ·1υτ11:1 εοπ1'ετατ11ιττ: ε1”. θεοχόλωτος, 11111. 11,60”

ἀπὸ θεοῦ μῆνιν ἔχοντες, 97 Η). - 11411111 γυναικων ἔργα ἐπιτελοῦσι,

ι 111α1ε 1τι μάλ' αίνων πια1αν11 Κοοε111ν, ε1'. ἀπειλὰς μυστικῶν καὶ παλαιῶν

πραγμάτων ἔνεκα, να!. 79 23, εἴ. 79 (το, 95 Η, 105 85.

1 ΤοΙιττττ ν1118Π1.15 εαριτ1. εμτττ 1'1ττττ1εο εοτι1”ετεττε εοιτττοεεεε αμα! 111115 αμαρτια

τερμα 11τττταΙιιτ: 51.11)ε5εε εοπττττιτττο 1μπιὶατττεττ1αττ1, αει! Ε`1ττιτ1εμττι μετταετε 115

αιτετοτε τεεεττΙἱοτε, 11111 "1111111 1111‹1111ετ11, εοὸετττ εκ αμα ΜαττεΗιο αιτοαμε ρεττττμ11α

ι1ε8ιττττρε11.
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να!. ν, 68 ,. Ματιαί!ι. 111, 395, γυναικών έργα τελοῦντες. Ηττα. 109 ,6,

ίαοίατιίαε ότι αυτια ττιυ1ίαταε ίαοετα οοτιαυανατυιιί, οί. 991 ,,,;

αυί οίίαιτι αὶσχροποιοῦσι καὶ οιαβάλλονται ὑπὸ όχλων 1, να!. ν, 6? 26;

ρτααροείετία αιτιστυτιι νίίίία ἰιιιρ!ίοειίοε αί αυί ού 1ιοο Μεί

ιίυία ρυ!εαυίιιτ ίυίατιτίία, Ηττα. 904,., (991 Η, 2512ι);_ οουίτα

ίυνατιίυυίυτ ιιιυ!ίαταα αυτια ούν γυναιΕὶ κοιμώμεναι άνορών έργα

έπιτελοῦσι, να!. ν, 6? 3,,; τριβάὁας τ' άνορόστροφα έργα τελούσας,

Μπιουτ.1ν,358(τριβάοες, Ρίο!. 44 3,, 48' ω; τίτί!αε ειοίυε αρρα

ίατο ία ααάετιι το, Γατα. 1548. - ένιοι ὁέ νωτοφοροῦσιν ώς

κτήνη, να!. ν, 69 Ξ (οί. βαστάγματα, 11, 98 η; ν, 81 Η” αχθοφόρων

Ζώων βίοτον τελέοντες, Ματιαί!ι. τι, 384; ὑπὲρ νώτων φορέοντας

αχθεα, 416; αχθοφόροι, ιν, 961, 443; 1αίυται·ίοα 1ιυιιιατίε αι:

ε!ότεο ευ!ιαίάία αυαατατιίοα, Γατα. 994,", ο!. 933 ,. - Τνττιτιιιυε

να! τοτε τιιιεοαίυτ αυί κτίσει πόλεις, έτέρας όέ ὁιαρπάἔει, ντι!.ν,56 Η,;

πόλεις άνορθοῦντας καὶ καταστρέφοντας, 69 ,Ο 2; τιίαυα αίίαιτι !αίίίυιι

είίοτυτιι ι!οιιιίιιί κτίΖουσι κώμας καὶ τόπους, :'39 Η, 68 6 : τοςαε ίτυρα

ταὶοταε οίνίίαίυιιι ανατεοταε να! ίει!)τίοαίοι·αε, 19ίτιτι.

19410; Παμε ατατίατιίαε α!ίαε οίνίίαίοε α!ίαε ευί›ία

νατιία5, 199 Η.

Είίαιτι Ρίο!αιιιααυα, αίεί ρτααοαρία αυτί ίται!ίία ίτι οτι!ίιιαττι αυατιτ!αιτι

τοι!ίΒατα ίατιο1›τίααυο τυαίίιαττιιιίίοαα τιτίίε 1υοατιι αυατιιίατιι ετήσιο

οοτιειίυτ, ίειιιιαιι ίυτιάαιτιατιία τι ρι·ίοτίουε ίαοία που ίία ανατίίί, υί που

ετιαρίεείιυο οιιτιι να!αιιία το! ίτι νοοει1τυ!ίε οοτιεαυίίαί8. Ηαὶταε ίςίίυτ

όχλων έπαναστάσεις, Ρίο!. 99 2,, = να!. ν, 66 Η, 97 ,8, εαι!ίίίοτιαε

ίι·ααυοτιίατ οκ ρορυ1ο, Γίτιιι. 111 Μ; έμπούίΖονται τὴν γλῶτταν,

Ρίο!. 39, - τῷ λόγω έμπούιΖόμενοι, να!. ν, 5? Η (έμπόὁιον τής

φωνής, 65 ,0, υ1)ί γλώσσαν έὁησεν, Μειιια!!ι. 11, 193, εοτιυιιι νοοία

ίιιιροιἰίί, 19ίτιιι. 911 , (οί. 994,0; ὁυτικοὶ τα ή άποκεκλικότες τῶν

 

1 'Όχλοι τιοείτο αυτή ' 1ιοπιίτιατι ,, (οί. Πίί.ίατι1›ατςατί ίτιι!ίοαα υίί!ίεείτιιοε αι!

υί.ταιιιαυα ειν!!οΒατι); νίι!αει υτιι1α Πυκατίί ρα ρυ!ί " 1..αυία , αυοι! ρτο Λί`τίοίοιτιο ο!ίιιι

νατιιίίίαίκτυί, ααα που ρωταω ταοία α ροείιιτυιιι εατιιιοτια εο1ο ταραιίνί (ΙΜ. Ματ.,

!..11,588).

2 (21'. 106 27, ανοικούαμούσί τε ή καταφέρουσι (ροεαία καταστρέφουσιι.

1. (,)υοι! ι!ίοίί : καὶ τῶν Ζιμοίων οτί, έν οῖς αν ώσιν ο1τό πράσσειν παρέχοντες,

αἱ κατ' εὶί›ος !οιοτροπίαι συμβαλλονταί τι προς το ποικίλον τῶν πράΕεων

Γ. 4? 7, αἱ είιτιί!ίει !ιτιιιι! απο οοουττυιιί. Ρτειαίαταα υίαταυα ιία κοσμικῷ !οαυί τιπιειί;

Ρίο!. 1.31Γ 2, ἐάν μεν καλῶς κατά το κ οσμικόν τυγχιίινωσι ὁιακείμενοι, ίί›ίιί. 6: ο!

κοσμικῶς ήρρενωμένοι,41 ,; εάν μέν ένὁόΕως έχη πρός τε το κοσμικόν καὶ

τα κέντρα, οί. ν, 76 Η. 20, 78 22. 80 '0, 101 9. - ναίυαίτι. ίτιιειςίτια σα κρασεσι αία11τι.

τ·υιιι 1οαυυιιίυι· (ιεττιρατειίίοτιαετ, Ρίτσι. 956,1, αυειττι ιτιυ!ίία νατ1›ία α ρίοίυττι

ρειίίίει ί1!ιιαιτειιιί. να!. 36 γγ; Ηττα. 15910, 964 Η. Οί'. συγκρατικὴ Θεωρία, 932 (ειίο

ατιίιτι αττιατιτίαιιι!υιιιι, συγκρατικα! μαρτυρίαι, 118 η (11, 99 Η), σύγκρασις αίίαττι 918

ταείίίιιευάυιιι ρυίο. -- Α!ίτιπι ίιιιαςίιιαιτι αυτια ναταοι· τια που τι ντι1ατιί.α Ποία είί

1ι:ι1ιαε 36 Η.

σου. ν, Ματ. ιι. 10

1
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κέντρων (οηλοῦσι τάς πράΕεις) ὺποτακτικάς, Ρίοὶ. 47 Ν, Ι αυο οοείοιτι

νοουὶαιιὶο εαορίε.είττιο ιιίίίυτ τι. υί ὶιοτιτίτιοο εοτνίὶοε αὶιίεοὶοο ὶιυττιίὶοε

άὶοιιί: οί. ν, 79 2, ,Η (ὺποταγή, ίὶιίεὶ., 10,18,17, 95; λατρευτικοί, ΙΙ, 99 Η)

οί. Ματιοίὶι. Η, 169, έν ο) έργοις πρήξει θ' έτέροις ὺποπεπτηῶτας = 909,

485; ΠΙ, 877. 974, πρήΕεσιν έν τοίησιν ὺποίιρήσσοντας έθηκεν. Ηττα.

187 2,, νίίαιιι οοι·υτιι ίαὶοτιι ίαοίί υί αὶίουί ροίοείο.ίί ευρ

ίαοοαί, οί. 968 2. 998 ,ω αὶὶοε (ίειοίοί) ευὶ›ὶιιςατὶ2; - έν ὶεροῖς

κάτοχοι γίνονται άποφθεγγόμενοι (ί. ο. ναὶίοἱτιατιίο5) να. ν, 65 3,;

Ρίοὶ. 89 22, άποφθεγγομένους καὶ άπό τῶν τοιούτων ποριστικούς =

47 2,28, - Ρίοὶ. 47 Η, καταψύξεις (5ο. τῶν πράἔεων) ναὶ. 7, 65 Ή,

καταψυγήσονται τα όιαπραττόμενα (ἰίοττι ψύΕεις, Η, 107 Η, ψύξεως

πρακτικής, ν, 78 26, ψύχοντας τὰς πρώτας πράἔεις, Η, 110 6). Ηττα.

ν, 691°,ίιιτιο ίοιιιριιε ίτὶςἱεὶυττι - Ρίοὶ. 45ν Η, έν άξιώμασι τοῖς άπό

μέρους στεμματοφόροις, οί. στεμματοφορία, να. Η, 90 3,, στεφη

φόρος, Η, 111 ,3 οίο. - Ρίοὶ.45ν Η), έν άἔιώμασι στρατοπεοαρχι

κοῖς; να. ν, 68 ,8, στρατοπεοάρχας - Ρίοὶ. 89 7, γίνονται τραυλοὶ ή

μογιλάλοι οί. να. ν, 65 5Η; μυστηρίων μεθέξουσι. ναι. 11, 1073,;

ν, 60 Η, μυστηρίων μετόχους, Η, 114 6, μυστηρίων μετέχοντας,

ν, 65 ,, άποκρύφων μύστας καὶ άπορρήτων συνίστορας πραγμάτων,

Π,11527 (λίατιοὶὶι. Η, 197); μετόχους άποκρύφων καὶ άπορρήτων,

Ρίοὶ.41ν,:,; αυὶίουεάαττι τοὶίςίοτιἱίουο άοάίίοο οί εοοτοίατυιιι

ειο τιιαςίοατυττι ατίἱυτιι εοίοτιίοο, Ηττα. 959,”. - Αατιιοεὶυιιι

τιοίαὶιίὶία ευτιί. αυτώ άο κατόχοις ίταιὶυτιί : έγκάτοχοι έν ὶεροῖς

γίνονται παθῶν ή ὴόονῶν (σινῶν?) ένεκα, ναί. ν, 56 Η; έν ὶεροῖς

ένεκεν άρρωστίας γίνονται, 58 7; έν ὶεροῖς κάτοχοι γίνονται άποφθεγ

γόμενοι ή καὶ τη όιανοία παραπίπτοντες, 65 Η (οί 81 Η, κατοχή ιιίὶ

ειὶἰυά οεί ειίετυο έπιμονή); Ρίοὶ. 49 ,6, ὶερῶν έγκατόχους, Ματιοίὶι.

ΙΙ, 865, αὐτοὺς ο' έν νοὐσοις οολιχαῖς άταις τ' ἐόάμασσεν ήέ μελαγχο

λίησι καὶ άλγεσι κρυπτομένοισιν, άχρι κεν ίζωνται μακάρων ἱεροῖς

παρά βωμοῖς. 1, 989, οί το καὶ έν κατοχήσι θεῶν πεπεόημένοι αίεὶ

όεσμοῖσιν μέν έόησαν έόν ί›έμας άρρήκτοισιν (αυειο ότι ουσ αιὶεὶίι1ίί

νοοαὶουὶο κατοχή - οί. συνοχή -- ίτι οτι·οι·οιιι ίιιεὶιιοὶυε). Ρίτσι. 189 Η,

αεί εὶοοε οοτιίυἱτίιιτιί οί ί11ἰο ιιιειτιοὶιυτιί αρ ίρείο τοιτιοάίει.

(ναὶοίιιάὶτιυτυ) ροείιιὶειτιίοε. 1488, ίο.οὶοί ειιιίοτιι ίτι ίοτιιρὶίε

! 8ίο ετιίτιι εοτίὶιοτιιὶιιττι ρω ὑπό τάς πρακτικάς.

Η Οοτιίται·ίί ευτιί οι ναὶοτιὶί οί Ριοὶετιιαοο ανυπότακτοι, ηιιί τιιιὶὶίο ταίίοτιί·

ὶιιιο ευ ὶ1ίυςοτιίιιτ, Ρίτττι. 9481.

8 Οί. Ματιοίὶι. ιν,τοο, άποφθεγκτήρια κρυπτά.

· Ρίοὶ. 47 2, ὶερών Ζώων θεραπευτας, οί. ίί'ίι·ττι. 187”, ηυί ροοοτα οαοτα

ειυί. οτιοι·ίο ειιιί το1ίςίοιιὶὶαιτο ι1ετιιίτιαία ρειοοιιτιί ατυί αυτώ οὶίττι αεί τιποτα

Αορτνμίίοτιιιτι υιιίτιιυὶία ροτίἰιιοὶιειτιί ὶοι·ίιετ ίιιιττιιιίαοεο νίιὶοίυι·; οί. 5ίετιςεί,

|ίαΙΙιιααΠ.8, 85).
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ττιατιοι·ο οοτάίάοο οί είο οοτιιροι· ίτιοοάοι·ο οί αιτί τιιιττιαιιατη

ίοιιι1οιιιιί οοιιιατη (οί. Ματιοίίι. 1, 341 εφ). [Μάο οοιιο1ιιάοτιάιιττι

νίε1οίιιτ κατόχους τιοτι οοεο αιιαοί ιτιοτιαοίιοε αιιοεάαιτι κατεχομένους

ὑπὸ τοῦ θεού για αιιοά Ρι·οιιοο1ιοτι ροίίοείτιιιιτιι άοίοιιάίί Μάιιι·ίιίιιιη

τιμά δοι·αρίοίνιιίί),εοά 1ιοιιιίτιοο αοετοίοε κατεχομένους (ττιατιοτιίοο) ίτι

ίοττιρίο οί τοτποάία ττιοι·1›οτ·ιιττι οι ίίίο οοι·ατιιαιιο οαοοτάοίίί›ιιο ακροα

ίο.τιίοο (οί. Οτιιρρο, Μαίίωἰορίο, ρ. 16536 οί Ψ. Οίίο, Ρι·ίειιίοι· ποιά

Τοιηροί, 119).

Αα τιο ίοτιιτιιο είιιι, οοιιςι·ιιιιιιί ίτι μου 1ιοι·ιιττι νοοει1›ιι1οι·ιιιιι αάτιτο

άιτττι τατοι·ιιττι αιτί οίίαιιο ιτιοιίο τιοίαίοίίίιιιτι : άφερέπονος, οοτήρ

(13οίοείτίτ1οιιτιι : ναί. τ, '71 ,6, οί. Ματιοίίι. ν, 83 ο.άαττιανίί οτιίττι Ρ.

άίοίίοτιοττι οὶαίο.ττι, ιιτιάο οίίατιι ία1ίο. αιιειίο οεί οίκοόέκτωρ (ν, 99 Η,

οί. Β. 134062) οί αι15οι·ίύειο), όόσεις καὶ λήψεις, όειγματισμός, ἐπι

πλοκή = οοτιίιιςίιιττι, εὐπαρηγόρητος, εὐσχήμων = τιούίίίε·. (ίίοττι

Μο.τιοίίι. τι, 389), εὐεπήβολος, έπανόρος, ἐπαφροὸισία (οί -όόιτος),

έράσμιος, κεκινημένος (= άστατος), κατορθωτικός, λαοΕόος (-οίκός,

ναι. 11, 97 26), μονογνώμων, μονότροπος, μισοῖοιος, μισοπόνηρος,

μεταὸοτικός, μελοκοπεῖν, όχλησις = ιιιοι·1›ιιο, όχλικός == ρ1ο1›οί ετούτο,

περικυλίεσθαί τινι : ίτιοὶάοι·ο ίτι ειίίαιιίά, παραλογισμός, πολυ

ίστωρ, πολυθρύλλητος, πολύκοιτος, περιβοησία, πολύκοινος (οί.

Μειτιοίίι. ΙΙΙ, 86; ν, 143, 336; οοιιιιτιιιτιοο, Ηττα. 3187, 34620),

πίστις = ιτιιιιιιιο ιὶοίαίιιττι (ίίοττι Ματιοίίι. 1, 319; ν, 368), προαγωγή

(= προκοπή : είο εοι·ί1ι. αριιά Ρ1οί. 46ν Η), σινοῦν (οίίειιτι Ματιοίίτ.),

σκυλμός (Ροίοοίι·111οιιττι:ναί. τι, 712,), σπάνις (αιιοά Ροίοείτὶάοιιιιι

ριιίο), σπαναόελφεῖν οί -φία (σπανάὸελφος ναί; Ματιο11ι. 117, 390;

νι, 333), ύποτακτικός, φιλέρημος 1, φιλόθεος, φιλοκαθάριος2, φιλό

μουσος, φιλοπευστεῖν (-πεύστης Ρίο1.), φιλόστοργος, φιλοτρόφος,

φιλόφιλος (ατιιατιίοε αιιιίοοε, Ρίτσι. 346 1,,), χειροτέχνης.

Βίαια Ματιοίίιοτιίε οί να1οιιίί5 ίτι νοι·1)οι·ιιτιι μου οοτιεοτιοιιε

ιιοίαιιτίιιο; είο όιευθυντής να. άττ. λ., όιευθυντήρ Ματιο11ιο; όιωνυμία;

εὐπρακτος; λινοστολία; πάρυγρος πλαστογράφος στειρώοης. Αιίάο

αιιοτ1 σπανότεκνος (68%) ο εοίο 5οκίο ειά1ιὶ1ιοίιιι· ίτι τοίιιίο.ίίοιτο

αείι·οίοςτίτιο, ρ. '747 ,3. νὶάοο μια” ρι·αοίοι· ίοι·ιιιίτιοε ειείτοίοςοτιτττι

ρι·ορι·ίοε οί ρταοίοι· οτι, ιτι.ιαο ίτι αροίοίοοιιιειίίε οιίίιί1)οτί οοιιοοιιία

ιιοιιιτι οταί, Ματιά ραιιοα ίι·ινοτιίι·ί αιιαο επί οοτιιιιιιιτιοιιι οι·ίαίτιοττι

οροοίαι·ο νὶάοαιιίιιι·.

Οοο. ειοίαίο 1ὶί›οι· οοτιοοι·ίρίιιο ίιιοτίί, οκ απο ίιαοο οτιιιιία αροίο

1οοιιιαία 11ιικοι·ιιιιί, αιιὶύιιεείαιτι οτι το11ιιε οιιορίοατί 1ίοοί. Νοτη οίεί ιιοτι

Α 1)ο οτιι1οτιι το άνακεχωρηκώς, να. ν, 68 Η; 13101. 41 ο, 63' 25, το τιιοίί οί είίιὶ

ναοατιίοο, Είτιτι.3461(36320).

3 Ξίο αριιι1 ντι1οτιίοιτι 5οτί1τοιτάιιττι, ιι1ιί ίτο.τ1ίίιιτ-σιος, οί ειριιι1 Ρ101οττι., υ1ιί οιίίίιιι·

-θαρος; νοταττι ίοτιιιτ.ιττι οοτιτονίί Ρι·οοίί ρατειρίιταείο.
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πιιίίο. ίτταρεοτυιιί ετύ Βοπιο.ποτιτπι ιιιοτ·αει ροι·ίίποπίίει (πιακίιτιο υί

οοιιεαπίο.πουπι αεί ετρυύ Γίτπιίουπι), Παπά ραιτσετ το1ίοία ευπί ρτίοτοπι

εταίετίαπι είςπίίὶσειπίία. Ηειυύ ίίτι ττττο πιτεουπίυι· τυραννικοὶ βασιλικοί,

ναι. 11, 96,; τυράννους μεγιστάνας8 ποιεῖ, ν, 54 ,7, οί. 11, 110

τύραννοι ή βασιλεῖς γίνονται, 56 Η; βασιλεῖς βασιλέων, 68 Η, οί. 59 ,0,

69 Η, 68 08 οί ίοσοε ύο υι·1›ίίιυε οοπύοπύίε ιπούο αίίπίοε; ίίοιιι ταςαε

πρωί 13101. 45' Η,; Μπποίίι. 11, 850, καὶ μεγάλους βασιλήας ή ίσους

κοιρανέουσιν ή που τῶν έτάρους τεύχει, λαοῖσιν άγητούς. 111, 994.

μεγάλους βασιλήας έτευξαν ήέ πάτρης προύχοντας ή ἐν όήμοισιν

άρίστους (= 997). Η', 578, γενεής βασιληίόος άνόρας έσεσθαι κοινω

νούς μετόχους τε, οί. 11, 889; 111, 111; 1,98, 980; παο πιίτιττε εειορο

Γίττπίοπε τοΒοε σοίππιοπιοτπί (ίπνίσίοε ίιπροι·αίοι·οε οί αυί

ίοίίυε οτ·1)ίε ςυίιατπετουίιτ ίοποαπί ο. ς. 108,6), το1υί 1406,

παμε αυίίιυε τι ρειίτα ίττιύαίυτ ίιπροτίιιιπ (οί. 194,3, τττπίί

ίυπί νίίειπι ρειι·ίίοτ οί πραματα). (,)υί ού ίετιιίυπι ίιτείίςίυπι ποπ

ττεσοπύυπί, 1ὶυπί βασιλικῶν πραγμάτων προεστῶτες, ναί. 11, 110 Η,;

όιοικηταὶ βασιλέων, ν, 57 2,; βασιλέων οίκονόμοι ή ἐπίτροποι, 65 Η.

(97 Ο, άπό βασιλέως όωρεὰς λαμβάνουσι καὶ πίστεις ήγεμονικὰς ή

ἐξουσίας, οί. 99 ,ε,; τι τοςἰίιυε ίιυιπίίίετπίπτ 97 Ή), οί. Μτιποίίι. 11, 154,

χρήματα ό' έν χερσὶν όῶκεν βασιλήια νωμόιν. Ρίι·πι. 107 Η, ρτοσυτει

ίοταε τοςυπι επί Γί1.ί101111.ίθ$ (αυί υί 1ιίσ 6ιτειασίε αυτια ίπναπίί

Βοπιειιια ευρατείι·υίί, ίίει τιὶίίε Ιοσίε ρτο (ίτττοοίε Ποπιετπα τοροπίί, το1υί

140 8) : 111,8, 157”. 119,, ίοσίί ιπαςποτυπι νίι·οι·τιπι ετυί

ίπιραταίοι·υπι ποςοίίετ ίτασίατο. 157 Η, ι·ούύίί ίετίαε αυί

ίπουὶίο.ίοε τοςίετε ευα ύίεροείίίοπο ευείαπίοιιί οί αυί οπιιιαε

τούίίυε τ·οςίοε ί1ιοεαυτοεαυα εποε 1ιαίτοπιιί ίὶύαί ύίεροεί

ίίοπίαυο σοιπιπίεεοε οί. 181 Ν, 995 Η. Α11ίίὶυπί βασιλικοὶ γραμμα

τείς, να. ν, 56 Η, 643,; βασιλέων ή πόλεων ή όχλων γραμματείς,

66ε υπύο Ρίτα. 174,9, εστίρειε καμία ετυί εαπειίυε ειυί ποίο

τίοε οττοαρίοτοε ρι·ίποίρυιιι. 995,8, αυί1ιυε ίτπροτειίοτυπι

1ίίίατιτο :το εασταίετ σι·ούτιπίυτ·. Ρταοίατοα ίπνοπίυπίτιτ σωματο

φύλακες είσαγγελείς, ναί. 11, 1148 (υίτυπιαυο τπυπυε πεί Ρίοία

πιτιοοτυιπ τοςπυπι ρατίίπατο νίύοίυτ; εἰσαγγελεύς οοσυι·τίί Τιερί.

γιορ. 179); οί. Μτιποίίι. 11, 968, άλλοι τν αύτε πέλονται ὰπαγγελέες βασι

λήων. 1ί'ίτπι. 106 28, πυπίίοε τοςυτπ; 175 ,0, ρτειαπτιπίίοε επί

ρτοίασίοτοε ειυί ειιίοίίίίαε ίτπροτειίοτυπι, σί,111,,,, 995 2,.

Ποσο οπιπίτι ρι·ίυε εστίρία οεεα ειρρειταί αει εταίετία, αυτι. ίπ Οι·ίοπίο

οοπτρίυταε αιτειιιί τοςαε 1. ο. τιπίσηυειπι Βοπιππί 11τιτυπι ίαττειι·υπι ροίὶίί

16'

1 να1υί ς1ετύίαίοτυιπ τποπίίο, 9,67 3, 70 Η.

8 Μεγιστανας αίίττπι Μειποίίι. 111, 41.

·1 '1'ίίυίο βασιλέως βασιλέων ιιία1›ειπίυτ Ρατεειτυτπ οί Ρατίὶιοτυπι τοςαε ο. γε.

Ατεο.οοε 1711. Ρατιίτοτυιπ τοκ (οί. 1)ιίίοπίιαι·ςατ ού 1πεοτ. οτίοπί., 480, τι. 4.)
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ειιπί; αιιαο Πει τπιιίατο άο11οόαιιί οκεοτίρίοι·οε ιιί οιιιπ εποε αοίειίίε

οοπείίοίοπί1τιιε οοπςτιιοτοπί, εοεί ίοι·ο ποπ ιπιιίειτιιπί (ρταοίοτ Ρίτιπίοιιιπ,

αιιοτπ ίειιποιι ρτίείίπιιιπ οοὶοτοπι ποπ ρτοτειιε ο.111ιιίεεο νίείίπιι1ε) είνο

είιιμοτο ειιιοιίειπι είνο πασα ιιπιιε εειἰίοιτι οιείαΒαί βασιλεύς, Βοπιαπο

τιιπι ίτπροταίοι·1, αεί αιιοιπ ιιίοιιπιειιιο τοίοττί ροίοταπί ναίίοίπία ρτο

ρτίο αεί Ρίοὶοιπειοοε Απίὶοο1ιοε Νίοοιποείοε εροοίαπίία; πειιπ Βοεροτο.

ποτι1ιπ Ατιποτιοτιιιπ ο.ιιί Ρατίὶιοτιιτπ τομοε ειὶίοενο είιπί1οε οσε εροοίαεεο

ρτοόειοίΙο ποπ οεί 2. Ηειιιεί εὶίεείπιίὶίε το.ίίο οεί 1.ιιοίαπί αυὶ οποιο ειριιά

Ονπίοοε είο ίντειππίε 1οςοτειί ίιι εποε Ιίὶιτοε ίταπεοτίὶσοί›ειί πιιιὶαίαπι

τοτυπι οοπείἰοίοποτπ ποπ οιιτειπε (ιιί οίίαιπ αἰία οτι αποίοτίὶπιε τοοορίί

άμμο αεί οοε ίπνοείίςαπείοε α1ίειιιαπίιιιπ να1οπί).

νοίιιείίοτοπι οεεο οτίςίποιπ νει1ίοίπίοτιιιπ, άμμο αγαπά αείτοὶοςοε

ίπνοιιίιιπ1ιιι·, ίοτὶαεεο οκ ειὶίίε εγιιοαιιο είιπίἰίὶπιε πούμε οοποὶιιείί1ιιτ.

8ειπο ιπιιἰία 1αὶία ειιιιί, ιιί οί αεί ρτίοτοιπ ειοίτι.ίοιπ είιιαείτοπί οί ιιίοιιιιαιιο

αεί Ριοιπειπαπι; εοεί εγιιειο οιιιπ οτι ίαιιίιιιπ οοπείίοὶοπο τοτιιιπ οοπεοιι

ίίειπί οποιο ειιίι ίιπροταίοτίοιιε οτειπί ροτραιιοει ευπί. 8ίο όεκαὁάρχας

καὶ ἑκανοντάρχας τινός βραχέος στρατεύματος καὶ πόλεως, 70 Η, αεί

είοοιιτίοιιοε8 οί οοπίιιτἰοποε οκοτοίὶιιε Βοιπαπί τοίοτοπιιιε (οίεί πιίτο

αείείίίιιτ καὶ πόλεως); οοίοι·ο. αιιίοιπ είιιιίὶίει ρατ1ίιπ απίοει εοτίρίει οεεο

ροεειιπί ρατίίπι νίείοπίπτ. νοΙιιί στρατηγός χωρών καὶ πόλεων,

ν, 60 Η, ποπ ίιιπι ‹ίο Βοιπαποτιιτπ ρτο.οίοτίοιιε οί ρτορταοίοτίουε

ιίίοίιιιπ νίείοίιιτ ειιιαιπ είο στρατηγοῖς εγιιαίοε οιιιπ αὶίόἰ ίιιιπ ίπ Αοςνρίο

1ιιοτιιπί; οί. 54 ,0, κριτηρίων καὶ πόλεων άρχάς έ.ἔουσιν; 57 29, πιστευ

θήσεται πόλεις καὶ βασιλέων πράγματα; 60 ,, άριἔει πόλεως καὶ πολ

λοῖς ἐπιτάξει καὶ θησαυρών κυριεύσει; παιπ στρατηγοὶ τῆς πόλεως

ίπ Αοςνρίο οί ίιι Οτίοιιίο ίιινοπίιιτι1ιιτ(Πίίίοιιό., Με”. οτ. ίιιιἰ., τι. 706).

Βασιλικοὶ άρχοντες πόλεων όιοικηταί, 60 Μ; όιοικηταὶ βασιλέων,

57 ,, οί αεί Ρίοἰοιπαοοτιιτπ (αἰίοτιιιπεγιιο Οτίοπίίε τομι1πι) οί αεί Βοιωτ

ποτιιιιι αοίειίοπι αιιαείταπί (οί. Βταπάίε ΡαιιΙν-λνίεεοινει, ν, 790).

Στρατοπεόάρχαι ναυτικών τε καὶ πεζών άρχοντες, 68 8 (Ρίοἰ.45ν ,9,

ἐν άἔιώμασι στρατοπεόαρχικοῖς) πολλών χωρών καὶ στρατοπέόων

ἐπικρατοῦσι, 62 Η, οί. Η. Βοιπαποτι1πι ρτορτίἰ ειιπί : οί. Ρ. Μ. Μονοτ,

.θεια Ηοω·ιοοεοπ ειίοι· Ρ£οίοιιι., ρ. 152.

8οιί είε Με το1›ιιε νίείοιιιιί ροτίίίοτοε.

 

Ι Επιπ τι εοτίρίοτίὶιιιε αιιίιίοιπ είο πρρο11ατί οοπείειί; οί. Οι·ιιείιιε ιίο Βα1ιτἰί αοίαίο,

τι. 2393. ίπ ραρντίε ο. γι. Οκντίι. Ραμ., 1, 33; (101., Π, 6; 35, ν. 1.

2 (ίοίοτί τοςιι1ί (Τὶιταοιιπι Νιι1›αιαοοτιιπι Ιιιιίποοτιιιπ, οίο.) ιιίίτο. ρι·ίπιιιιπ ίοι·ο

εαοοιιίιιιιι ποπ άιιι·ειτιιπ1.

11 Δεκαόαρχην οαιιίιοπι ‹1ιιοοιπ ιιονίί Χοιιορὶιοιι (ρ1ιιτίὶιι;ιε ίοοίε), ο. λατόμων

οιιείοε οεί. Γάατα” πατα· Ραμ., Η, (4), 1; ΧΙΙΙ, (1), 1.

*
* τα

_.__._-.-__ἑΔΔ.1
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8ετίρίοτειπ ειάὶιυε ραεπε ίπεοςπίίυιπ ίπ Ιυεεπι επιίίίεπε ιπευπι άυεο

είίειιπ είε ίπιίοὶε είυε ρειυεα ρτοίεττε αεί είπε ίπιὲιεπίυιπ τεείε ειεείίιπειπ

ιίιιιπ υίίΙία. Ι.οαυειεειπ ναπυιπ εεπιίαοείυιπ ίυίεεε ναὶεπίειπ εκ είε

ροίίεείιπυπι ειρρατεὶ›ίί αιιειε ρ. 99-59 ειὶίαί; πει: ίτιιτιεπ εεί ευτ ιὶε είπι

ρ1ίείίαίε είυε εί ὶιοπεείίίαίε ιίυὶαίίεπιυε, αυἱ τεε ο1›εευτιιε 1 εί ίπτοὶυίειε

ειιρίειπατε είυὰεπε εί οτππειπ ορετειπι ευειιπ ίιι ίιοε ροείίαιπ εεεε

ί‹ίεπίίιίετπ ειίίίτιπειπε ίαιπεπ τπειίίτεείπ αιιαπι ίιιπίορετε ει‹ίαιπαὶιειί

οίιεευτεινίί ροίίιιε αυειιπ εκρ1ίεανίί. θεά είε Με τεὶ1ιιε 1”ειεί1ίιιε ετίί απυ

ιίίεατε, υὶαί ίοίυε 1ίὶτετ ρτοιίίετίί.

Νυπο ίπ ειπίιπο παρω εετιποπειπ ναὶεπίίε ρειυείε ί11υείτατε. Εί υί

ρειυείε εοπτρτεὶιεπιίειπτ αυοά εεπίίο, ίεπειπυε ποιπίπεπι αυί Ιυάυιπ

8τειιππτειίίεί ρετ ίετπρυε ειὶίαυοεί 1τεαυεπίεινετειί, τὶιείοτίεεπ ρατυπι

τιίίίςετειί. Νυ11ει ίαίίυτ πε ιπίπίτπα αυίιίειπ ίπ ρτοοειπίίε Αίίίείειπί

νεείίςίει ίιιιπ ιπαιιίιπε ί1οτειιίίε, εειί Με ί11ίε Ποεει11ί ε ροεὶίε άεεετρίί;

ίπ ρατίίὶ›υε ίεεπποίοςίείε ευ αίείίο αυαε τὶιείοτίὶαυε 1ιοττίαιι ειίαυε

ίπευὶίει τί‹ίετείυτ, αυοπίειπι ρετίρὶιτειεί πεε;Ιεείει ιι νοεαὶιυὶίε εοταίαίε

που αὶ›ὶιοττεὶιαί εί συκῆν συκῆν ειρρεὶίαὶπιί. Οπου αυίειπ τπεικίτπε

ίπεείίίαιπ ειυείοτίε ρτοὰίί, νετὶιει αυειεὰειιπ οί ίοευὶίοπεε τειτίοτεε, αυειε

εειπεί αιίαπιεινίί, ίὰεπίίιίειπ τερείίί (τ. ε. ίερός καὶ σεβάσμιος, άκροθι

γεῖς τὰς είσόοους ποιησάμενοι [9120 = 199 861. θεοῖς προσομιλείν,

έκθειάΖειν την φόσιν). Ρίιίὶοεορὶιυιπ που αυάίνίί, εεεί αυαετίειπι εκ

ρίιίΙοεορὶιία ρορυὶειτί υί ίοί ειὶίί ραεπε ίπτίίυε αάευιπρείί, ρὶυτα πρωί

ειείτοὶοςοε νείυείίοτεε ίπνεπίί, αυί είοίείε ειταυιπεπίίε ειτίεπι ειιαπι

ι:ὶείεπάετε εί ίυ1είτε είιιάερειπίΒ.

Ροείίεα ίπ ρτοοειπίίε ροίίεείτπυπι οὶινίει ευπί, υίιί εαερε τπίτε

αίεετερειπί συιιι νοεειὶιυ1ίε εοίίιὶίειπίε εί νυὶςειτίὶιυε, εειί είίιιιπ ίπ ίρεα

ίτειείειίίοτιε οεευτι·υπί; αυοτυπι ρατίειπ ίοτίαεεε υί ιποιίο αυτί ε Ρείοεί

τίτίε ίιιιυείί. Τειίία ευπί ιίιλήτης (ιιί παρεί Ιοεερίιυε), άνωθεν, άνία, άπε

ρείσιος, ἄτερ, άστροὅώρητος, γέννα, γεννήτωρ, οάνος, έπιμείρεσθαι,

ειίκτήμων, εὐφρόσυνος, ὴουμέλεια (πονυιπ), θοινᾶσθαι, θοἰνημα, ἴόρις,

ἰσχάνειν, καθειργνόναι, καταθύμιος, κατόπτης, μεγαλαυχής (ὶιειρεί

Μαπεί1ιο), μέριμνα, πολυκτήμων, προπάτωρ, ρόθιος, σθένειν, στόιοιος

(199 8, 9), στεφηφόρος, στέφος, συγκιρνάναι εί συνεπικιρνάναι

(ποτυιπ), συμμίσγειν, συνεστιάτωρ, συνίστωρ, τομός, τρυχηρός,

ί.ιιμαόχην, φυτοσπόρος, [μουσουργία (αυοιί Ι.υείειπυε πειὶιεί), Η, 90 8,,

νυ18ειτε ίιιίεεε ροίεεί], υί πιίίίειιπ ίπεετία νείυί άθεἡς (199 Η,), όλετής

αι κι

1 Ρείοείτὶάεπι ὶιτενίίετ εκροευίεεε είίιιιπ ΜειιιείΙιο ιίίοίί,Ι, 11 ; οί. ε. γι. νει1.9Ξη.

3918, 118'0.

Η Ροείατιιιπ νετευε, αυοε :ιιί ίειίί ει. πιείὶιεεεοε νίιπ ίΠιιείτατιιίαιπ ιιί1'ετί, εε που

ίρειιπι οοὶὶεείεεε εεά εοπιτεείοε ίπνεπίεεε 1'ιιίε1.υτ τι. 1941,; μια αυοτί νετευπι

Πίπα. 2488 (ρ. 43 κι είίαιτι Μαπείὶιο ιιαίιίίιεί, ν, 18.
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Εκ ὶίτιςυα οοιιιττιυτιί ροίίία νοὶ οι! τιοττιιατιι οοττιπιυτιίυτιι ο. ναὶοτιὶο

ιιι·ςοτιίο τιοοοεείίειίο ίαοία ευτιί ὶιαιιά ρουοα; υτιάο ίὶί ι1ί οτι ὶιοο απο

εοτὶρίοτο ίὶιοεαυτυτιι ὶίτιςυαο ςτειοοαο αάττιοάυττι αιηςοτο ὶὶοοειί 1. 5υτιί

αυίοιιι ὶιειοο μόνο ρατίἱττι οοτιτροείία ροτ α ρτίναίίνυττι, οί άοιοικησία,

άοουλαγώγητος, άθεμιτοφαγεῖν, άκαθυστέρητος, άνεπιχαρής, άνωμα

λεῖν (Ροίοείτὶάουττι), άνωμαλίΖειν, άπαράμονος- ροτ ους : ουσαμάρτη

τος, ουσπρόκοπος -- ροτ ευ : εὐαναλωτής? (Η, 119 2), εὐεπινόητος,

εὐθρύλλητος, εὐμετανόητος, εὐνοηματικός, εὐνόητος, εὐπρακτεῖν,

εὐσυμβίωτος, εὐσύστατος, εὐυπόκριτος -- ροτ πολύ : πολυγέωργος,

πολύγνωστος, πολυπερίσπαστος - ροτ φιλο : φιλασκητής, φιλαυ

τότης, φιλεκόημητής, φιλοπαίγνιος, φιλοπάλαιστρος, φιλοσυμβίωτος,

φιλοσυνέστιος - ροτ ρτειοροείίἰοτιοε : άντανάλυσις, άντιΖηλεῖν οί

άντιΖηλία, άντιπαράόοσις, άντιπαραχωρεῖν οί -χώρησις, άντιστρεπτεῖν;

άποκρύφως; όιαθλεύειν, οιοικονομία; έγκάτοχος, έλλιπος, ένοιάφο

ρος, έννοηματικῶς; έκκακοῦν, έκπτωτος, έξυπηρέτησις; έπαισχρος,

επεσκοτισμένως, έπιόιακατέχειν, έπιθορύβως, έπίλωβος, έπινοηματικός,

έπινοήμων, έπισκύλλειν, έπιτάραχος, έπιχαρίτως; κατηγριωμένος, καται

τιασμός, κατεΖητημένως, κατορθωτής; παραιρέτης, παρασυνεργός,

παρεμπόόισις, παρεπηρμένος; περικτητικός, περιπόλημα; προμηνυτής, _

προμίσθωσις, προπωλή, προφάνεια; προσεπικαταστρέφειν; συγγέ

νημα, συγκρασία, συγκράτησις (?), συγκρατητικός (Ρ), συναιρετιστής,

συνεμφύρειν, (συνεπικίρνασθαι], συννεκροῦσθαι; ὐπερεκΖεῖν? (81 Η).-

Δύο. οοττιροείία νοι·ὶιειὶίο. αυτή άλλοιοπροσωπεῖν, έτεροσεβεῖν, θαλασσο

μαχεῖν, στοιχειογραφεῖν; τιοττιίτιοὶὶα αὐτοκόλαστος (ί), όουλελεύθερος,

έλεφαντουργία, έναντιοβουλία, ὶεροτεύκτης, ίσχυροπαίκτης (Η, 91 24;

ατι σχοινοπαίκτης '9), λαθρεπίβουλος, λαθραιόκοιτος, νεκροφύλαξ,

νεκρόψυχος, όπλοοιόακτής, όπλοπαίκτης, πορφυροβαφία, σιτογεωρ

γός, σκληρουργία, σκληρουργός (οί. αεί Η, 90 2,), σκοτεινολογία,

στεμματο(η)φορία, συνταγματογράφοι, ταπεινόψυχος, ύψοταπείνωμα,

φωταγωγία, χαλιναγωγὸς, χρυσοκοσμητής, χρυσονήτης.

Βυίίὶιτοτυττι ορο άοτίνο.ία ειιτιί Ποταμια : ροτ -ικός : άποόηματικός,

άρρωστηματικός, άρχηγικός, βασανιστικός, εὐνοηματικός, Ζημιωτικός,

κατακλιτικός, λαοΕοικός, περικτητικός, προκοπτικός, προσαιτητικός,

στραταρχικός, συλλεκτικός - ροτ -ωοης : λιχηνώὶ›ης - ροτ -μός:

αὶμαγμός, καινισμός, καταιτιασμός - ροτ -(ε)ία : άρχιερατεία (ὶιο.ὶιοί

οίἰαττι άρχιερωσύνη), περιβοησία, προφάνεια, σκληρουργία, σκοτεινο

λογία, στεμματοφορία, συγκρασία, φωταγωγία, χρεωστία - ροτ -σις:

αὐθέντησις, άχθισις, οημοσίωσις, έΞυπηρέτησις, ίστόρησις, κάκισις,

παρεμπόόισις, προμίσθωσις, συγκράτησις, τέκνωσις -- ροτ -τής:

Ι Οττιιιίτιο ττιίοοιι ίαοίο αιτία αείτοὶοςοτυττι νοοειὶ.ιυὶα νοὶιιί κανονοποιία σχημα

·τογραφία είο.
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ἀφαιρέτης, όιευθυντής, κακωτής, κατορθωτής, όπλοόιόακτής, όπλο

παίκτης, παραιρέτης, προμηνυτής, συναιρετιστής, φιλασκητής, φιλεκ

όημητής, χρυσοκοσμητής, χρυσονήτης - ροι· μα : περιπόλημα,

συγγένημα. - Μετίια ρει· -ευειν : ποικιλεύεσθαι; ρει· -ιΖειν :

ψογίΖειν.

Εκ είε σπαει ειίίπππάο ποία εππί πιοτποι·ιιίοίίίει εππί ὰόρεπίβολος.

11, 108 ,, 113 ,, (πὶι·οίιίαπο ἀνόρεπιβόλους εοείά.), απού ποπ ίπνοπίίπι·

πίεί, Βο ΜΝ., 8 , (πώ άορεπήβολον εστί. ίοι·ε. τοοὶίπε) νειι·ίε1οπὶαὶι1πι;

άκροθιγής ο Μοίοιιςτο ποίιιπι (Α. Ρ. Χίί, 88); άνθρωπότης = 8ο›ιί.

Επιρ. 949 Η, 950 ,,,; άστερίΖειν, 100 ,ο : οτί εὶοίίειτππι ροείὶίοποε

τείει·τε? (τὴν ώραν) αποά ειίίειπι νίπι ίιιιίιεί πρωί Ρε. Ρίυὶ., Παπ., 888Δ

(π1ιί ἀστεροῦν 8105); ἀφανταπίωτος, 98 ,0 = ίςπο11ίίίε(Ρίπί., Πο επί!.

απ., 3, ίίίιοι· ο. φαντασίαις, ορρ. φανταστικός); παπι φαντασία οί οεί

είοι·ία, ιιοί›ίίίὶιιε πί Ροίχόίο, ιιπείο φαντασιώόης όόξα, 51 Ν;

εὐφαντασίωτος ίάεπι ίοι·ο αποιί ἐπίὸοξος, 11, 119 Η, 113 Η, (ειίίίοι·

Ωπίιιί. ΜΙ, 9 80); ἐκπλοκή, 97 8, 108 3,, απού πρωί Αι·ίοπιίά. ΙΜ, 57 ποπ

ειςπονίὶ Ηοτείιοτ; έξοόιασμός = όαπάνη παπι: απίάοπι νίιιι πρωί εοίπιπ

Αι·ίοτπίιί. 11ειίιοπε; ἐργαστηριακός (ίπιτὶει ἐργαστικός) ο εοίο Ροίγ1)ίο

οποίαίωπ; εὐεπίτευκτος; θυρεπανοίκτης είίι·πείοι· ππιίο εανίίίειὶίο ίπ

Οταίεὶοπι ίποίει οιτρίαπαίι11· 1). 1.. Μί, 88; Ρίπὶ., θα. οπου., ΙΙ, 8; κατα

μαξεύειν ίιίε παπι ρείίοεί ὶτειάίίππι (48 ,9, 198 ,,); μετεωρισμός εοίίί

οίὶιι‹ίο ΙΙίρροπι·αίοιιιιτ; πλοκεύς πρωί 19ρίοίιαι·ιιιππι οί Ηίρροπι·.

οίινίππι; προβιβασμός ρταείοι·οει πρωί εοίπιπ Αι·ὶοπιίιί. 100 ,; ύπερθε

τικός ρ;ι·τιπιπιπίίπίε ειιροι·ίαὶίνπε, ίιίε αποά παπι άίίαὶίοπε ίίὶ

(οί ύπέρθεσις πιοι·ει, 98 Η., Η ιιὶ Ροίνίιίο).

(ίπιιι Ι.ΧΧ οί Ν. Τ. εοίίε πω ίοι·ε εοίίε οοπιπιππία ίιαοπ : ά γορασμός,

ἀόελφότης, άμετανόητος, ἀντίπτωμα, άπαραβάτως, ἀρχιερατικός,

όιαταγ όιαφημίΖειν, έκβασις, ἐξουσιαστικός, εύμετάόοτος, θεσμό

χος, θεόπνευστος, θραῦσις, καταβολή ίιιιιτίτιπιοπίπιιι, κατάκρισις,

κατάλειψις, κενόόοξος, κλυόωνίΖειν, κρυβή, 11, 89 Η (κρυβή, 111111),

ματαιολόγος (ίιο.ίιεί οίίειιιι -λογία), μεγαλειότης, μεγιστάνες, μογιλάλος,

μολυσμός, νίκος, νομικός, περικαμπής, περιποίησις, πληροφορεῖν,

ποικιλτική, συντριβή, τελίσκειν, ύποταγή, φορολογία.

Αίίει ποὶειίιίίίτι εππί οίι είγ.γπίίίπαίίοποπι, πιτ σιιίίιπε οίίςιο ίιειοο; εππί

επίπι ιιιπίίο ρίπι·ει, σιιαο ρίοι·πιιιαπε ο Ροίν11ίο, 1.104, Ν. Τ. ίπεπι·ίρὶίοπί

11πείίίιιείι·τιπίπι·: ἀόιάφορος 1 περίτὰς συνελεύσεις, 11, 111 2,, πεί ποπ

ίιι.είίάίοει1ε, οί. 11, 114 ,, (113 2010; άθετήσαι τοὺς έντυγχάνοντας,

87 3,, πεί ρει·ὶπι·1ιαι·ε? (οί. άθέτησις, 103 3,, 108 8, 109 , εοπί. Ζημία);

οι'ίρεσις ειπὶ ίάετιι πεί ηιιοά άγωγή μέθοόος (οί 41 5., είε.) επί ίπτίοίοε

(επί 80 ,5) : οί. 1)ί11οιιίι. ίιι ιιίι·οηπε ίιιιίίπο; νευρών αίσθήσεις, 105 ,0,

1 (11'. 811811., Μ, 995, 18 ε1.τιιί 903, 98.
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ευπί ύοίοι·οε; αὶτία τποίαείίο. εειορίεείπια, υί 11, 106 Η, ,6, 115 ,, Η;

ν, 70 3,, 86 ,, (οί. ειύπ,), 991,,15 αίο.; άνάγεσθαι άπό (έκ) τινος

ει1ίαυα το ρτοτπονοτί (= προκόπτειν, προβιβάΖεσθαι), υί11, 96 3,,

119 8, άπό λόγων ή ψήφων, οί. 114 26 ; ν, 65 2,, 70 Η (ίίοιπ Ρ1ιιίατοίιυε);

αναγκαίος είίίοαιτ, 56, (ίύατππα άναγκαστικός, 47,,?); άναγ

καίως έσχον προτάξαι οοςοὶιειτ, 85,;; άναοέχεσθαι ρο.ίί υί

πρωί Ροίν1ιίτιτπ (οί. 11, 109,; ν, 190 Η αίο.); άναλαμβάνειν τινί τι

ρτειο1ιοτο, 50,,,,1998; άντίληψις πιτιίαίίο? 55,; άποφθέγγεσθαι

ντιίίοίπατί, υί1.υσί., Ρίο1.;άσχήμων αεί ὶςποίιί1ίε ίπίττπιίε, άσχη

μοσύνη οί άσχημονείν (ίίοπι Ερίοί.; 1)ίίίοτιίι. 658 ,), οοπίτιττίυπι εὐσχή

μων (οί. Βρίοί. Ρίο1. ίπεστ. : 1)ίίίοπί). ίπύ., ρ. 898); όιευθύνειν πιαποτα;

όύναμις = άγωγή, α'ίρεσις; ἐπὶ τούτου τ. εἴόους ίπ προ οειευ, 77 Ν;

ἐπὶ παντός εἴόους εατπρατ, 99 5,,; εἴόη γυναικεία, 90,8, ταε αεί

τπυ1ίοτοε αίίίπατιίαε; ἐπισημασία ποίιὶΙίίαε, ς1οτίει; εὐπόριστος

ετούτο; θεμέλια ετςτί, ίυπύί (Ρίοί.); θλῖψις σειίο.ιιιίίειε (Ν. Τ.); ἴόιος

τί ρτίείίπει οειι·απε ρτοποιτιοπ αεί ίοτίίττο ροτεοπετο (1)οίεεπιτιππ,

ΒΕίιαίτιίιιά., 1, 190); ίκανός πτυ1ίπε, πιαςπυε; καθαιρείν1οσο(πιαςί

είτπίυ) ύοίοατα ίίαπιαυα καθαίρεσις, -ρετικός, άκαθαίρετος; κατα

λαμβάνεσθαι ύίεοοτο (Βίου. Ητι1.); κατασπουὁάΖειν τινά, 190, ,Η

ατειίίτι. ει1ιυίί αύνατευε τουτπ (οί. νίί. Ααεο1ιν1ί, 811,., 9991);

κεφαλή μεγάλη νίτ ετιπιτπυε, 66 Η; λογισμός ύοείύοτίππι, 87 3,;

μέθοόος ίταιτε (Ατίοπι.) οί είο μεθοόικός, 11, 91 Η, Η; όχλησις πιω·

ὶιιιε (Ρίοί.); περικυλίεσθαί τινι ίποίύοτο ίπ ετίίαυὶύ (Ρίοί.); πίστις

πιππυε, ειάτπίπίείτο.ίίο (Ρίο1. ίπεστ. : οί. 1)ίίίοπό. ίπύ., ρ. 884);

συνοχή συείούία, οτττσοτ (Μετπαίίι. Ατίοπι.); σώματα εαι·νί; ύπερέ

χων (ίίαπιαιτο μείΖων) ίιοπιο ροίαπε, (ίίοπι ύπεροχή ευτππιυε ίπ

ταρ. 1οουε, 58 ,, αίο.), οί. Βοίεεπτειππ. ΙΙ, 88; φέρεσθαι ευροτ1ιίτα,

89 Η, οί. εοππν, Διὶ Βίσματα απαίοσία, 907; εο αστειο : άπλῶς φερό

μενοι, 87 ,,; πρός τό θέλον, 40%; ήόέως, 49,, (ςτιπύίο αίίοτιιπ

ίυτ); 79 Η, υίιί αύνοτ1σίυπι αιτσὶάίί; άστάτως, 1082,; φθόνῳ ένοχ

θέντες ίπνίύίο. πιοίί, 4830; καλλονή λόγων ίτοίί, 49,; άπειρία.

86 Η; τύχη, 81 Η, πεί; οί. 117. 8οίιπιίύ, Αίίἰοίειιι., 1, 189.

Ε ενπίετιτί ιιί ραυσα ύαίίὶιοιπ (παπι ίπ ίοτιπίε 1ιαυύ τπυίία ευτιί, νοὶυί

άμφιάσαι, 57 9; έγγαιος, 68 5; όιαιρήση, 1943,), ρτοτειιε νττοίίίο.ί ίπ

πιούίε. 8ίο ειύειτπειί εἰ ουπι οοπίυποίίνο (οί. 90 Η, 91 Η” ὅτε, 79 35;

έως, 61 ,. Ρατίίοίρίυιπ ρτο νοτόο ροπατα νίύαίιιτ, 108 3,; Ρατίοοίυπι

ρι·ο ειοτίείο ο. Β. 88 ,6, 86,5, 87 Η, (οί. Βτιύοτιπεισὶιοτ ού 1)απιοίτ.,

ρ. 84 εα.); όπότε άναόράμη, 49 Η, 196 8, ο,: ἐὰν έστι, 87 3,;

ἐὰν όηλούσι, 99 1,; ἐὰν βλάπτεται, 104 27; όπόταν ἐπεμβῶσι καὶ

είσὶ, 117 26; ός ἐὰν έλθη ίιετίιαε, 118,, (οί. ρτο πιυίίίε 1)οίεετπειππ,

11,80). Νοαπο ίςίίιιτ ιπυίετνί ἐὰν τις συγχρονίσαι, 199 2,.

Εἰς ροπίί ρτο έν (εειορίεείπιο), τατίτιε έν ρτο εἰς (55 .2. 57 .,); όμόσε

ρτο ὁμοῦ, 67 ,, 68 Η,; όπου ρτο ὅποι, 59 ο, Η.
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Οοιηροι·οϋοποπο 5οοοεοοτο @ΜΜΜ απο καινότερος τιονυ:ε, Η,

107 ,8 Μο., Μπι] πλεῖστα καὶ μείΖονα άγοιΘὰ παρέχονται, 56 3; πολλῷ

μᾶλλον άπροικτότεροι, 57 8.

Οὐν νἱτη ειιειιη ΜΜΜ; ΜΗΝ: μὲν οῦν, 312 ,7 (ΜΗ Ι'οτΙοεεο 11οπι Μαιο

ΜΒΜ), 40,; εἰ εἴτ, ούν, 908,3; εἴτ' ούν = ὴ, ήγουν, 108 Ποιο

μήν : ούτε μήν ούτε, '80 7, 81 Η (ούτε οϋτε μὴν, 98 Η, 8,, ΙΟΙ Η;

600( οὑὸὲ μὴν, 34· 8,), 122 Η οὐκ ἔτυχον οὑοὲ μὴν `ι·ενόμενο;, 52 Η.

50ο Μα: ΜΜΜ Πι ἰμόἰοο ρΙοΠοο οὸἱΗομἰε. οι11ρΠιιε ἱΠιιεἱτω1όο.

αιμα.
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Ρ. 99. Βεεεπείοπειπ 9ιι1επ1ίε ρτιτείετ 9 (οί 8) εοίο Μ πίὶί ρτο εετίο ιιί'ίὶτιπατε

ροεευιπ. Νιιιπ εοιίίεεπι Νειιροίίίαπυπι εκ ίρεο Μ τίεεετίρίυιπ εεεε νεί εκ είε σοπ

είυτὶί ροὶει·ειί, αυιιε Βιιεεί ει Μιιτίίπί ίπ αιτία., 19, 85. 174 είχα. εοπεεεεεταπί. ίίίί αιτί

ιίετπ είε ειτίίοτε ίπίετ Μ ει Ν ιι1ίὶπίία1.ε ιίυὶιίίιιπίεε. Καπο εοάίεεπι Μοιιαείετίυιπ

ί›επίςπε ίταπειπίεευπι ευπι ίιπιιαίπίὶπιε ρίτοίοινρίείε εοιίίοίε Μ εοπ1'εττε εί εοπεεπ

ευιπ νε1 ιίε ιπίπίπιίε τεὶ›υε εοεποεεει·ε ίίευίί; νείυί τι. 174, 7 άνευ νοησίας (ρτο

άνευνοησίας), 175, 10 οημοσίαις, 177, 93 τινας υίει·αυε πορεί, ιιί ίπ Με ρειςίιιίε

ιιυίίει ίετε τεπιαπειιί αίνετείίπε.

Ρ. 30. 1. 18. οιίι αεί. 99ειιάίειπιί, εςο.

Ρ. 31, 1. 19. Μιμης 9961.

Ρ. 31, 1. 34. 8ετ. άπέτρεφαν- οί 3η παρὰ λ9ιίί.

Ρ. 39, 1. 4. επραττον, ί›υναμένοις 99ιίί.

Ρ. 33, 1. 10. έκαστος αγ. ηγούμενος (δ) κέκτηται εμ.

Ρ. 33, 1. 93. τὰς αίσχίστας 99ά1.

Ρ. 33,1. 31. όπότε 15η 99τίί., απ ὅθεν όὴ ?

Ρ. 33, 1. Β. μετοίσειν 9961., ίπίείίεςο : ' ιπείίυε αυιιιπ νείετιιπι ίὶί›τί ίεςεπίίίιυε

ρετευιι‹ίετε ,.

Ρ. 3-5, 1. 11. ενια 9931. τεείε.

Ρ. 36, 1. 14. <εείς το) εἴ τις (είπε θέλων) 9931.

Ρ. 37, 1. 95. οίσπέρ είσι μακαριστοί 9961.

Ρ. 38, 1. 19. (άντε.) αληθείας 9901.

Ρ. 39, ί. 33. μυρίων 99‹ίί. τει:ίε.

Ρ. 49, ί. 95. αφθονίας ίνα.

Ρ. 43. ί. 91-. 9ετειιε ει 31.οίοίε ιίοςιπα1ίε ευί είαί›ίίίεπείί οιιυεα ιιίίιιίί; οί”. (ίίιτνείρρ.

1ίτ. 995; Ρίυί., Με Ποια., 190 (ίιπεε επίπι νετε Ρίυίιιτείιεα εεεε εςτειιίτι ιιτει.ιιπειιία

1ίοιιε ρτοπανίί Η. 8οίιταιίετ, Πε Ρία!. Όμηρικαῖς μελέταις, ί.ίοίίιειε. 1899).

Ρ. 50, 1. 30. ως ἔκαστος εΤίιιιεντί. $ίτιιίι. Πίοπε ίίαεείο ι1ε1'επιίίὶ Βειίετιπειεὶιετ.

Ρ. 51, 1. 13. είιΕάμενος ()υιποιιί.

Ρ. 31. ί. 98. αν όποίσει Ηαιί. (ιιί επί ί)ειπείτ., ρ. 67).

Ρ. 51. 1. 36. συνέχεσθαι Ουπτοπί τι!. Ερίεί. ΙΙ, 18, 1.

Ρ. 39, 1. 10. αοιοίφορα Οι.ιιποπί.

Ρ. 59, 1. 99. Βετο νίιίί παει: ει. επ αυιτε ιιπίεεειίυπί (ειίίίτι ρ. 190, 98) ιίεειιιπρίε. εεεε
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οκ οιιρίίο 11, 41, ιτίιί οιιὶειτιί ίτι 8. 8οίιιττι ρτίτυιιττι εκοττιρίιιιιι (ρ. 190, 8089)

ίταιιοὶαίυττι οεί οκ οορίίο 11, 86, ουίιιο ίτι ίὶτιο οκίαί. ίίίο ίςίίυτ ίυίοίὶυτ ορίτιίο οίίττι

ο. πιο ρτοίειίο. (0αίαΙ., 11,87), ου αυειο ίτι 17 ροεί ί. 105 ίτα‹1υτιίυτ μου ίειιιι κά οοτἰοΠ1

οροτίο λίοίίίατιί ροτίίιιοτο. Βεοίιιί ειυίοιτι ηυαοείίο 6ο είε, αυιιο ίτι Β ειοαυυιιίιιι·

(17111, 6; οί. οιιρτει ρ. 9).

Ρ. 55-61. Α6 οαρρ. ε'-ιί.ι'. - Βυτίο ρο.τιίτιι οτι ορυεουὶο οκοοτρία ουιτι ίτι εστω.

Ροτὶοίυ. 9506, ευεο. ΧΙΙΙ, ί. 1 οι. (ίτιίίίο ττιυίὶίο) οί Νατάσσα 885 [= νοτιοί. 7],

εειοο. 1117, ί. 98 είε, οοι·νειίο, αιιοιί ίτι θεμα!. Ρατί.τίτιο οιίοίυτ. Ουί ίίίυὶυε οεί 'Ερμού

τοῦ τρισμεγίστου περὶ τῆς τῶν ιβ' τόπων όνομασίας καὶ όυνιιίμεως. Ραυοο

ίατιίυπι ναΙοτιο εκ Ηοτττιοίίο οορίίει αορτοτιιρείι. Πὶ›ὶ οτί νοτὶιυιτι ίετο Ηοι·ττιοίοιτι

τομοίίὶί, ίοιιίιιττι ίτιοάίὶυττι ίι·ιιτιοοτίροί.

ε'. Εκ οειρίίο : Τόπος ιβ' Νομοί. ί. 89).

Α6 ν. 17. 'Ο ιβ' τόπος καὶ μετακόσμιος καλούμενος σημαίνει τα περὶ έχθρών . ~ . .

έιτειίιή πρό τῆς έκτροπῆς αὐτοῦ τό Ζώοιον άνέτειλε.

Α6 ν. 91. 01 όέ άγαθοποιοὶ βλάπτουσι έν τῷ ιβ' καὶ οὐ μετρίΖουσι (είσ νι το

ἑαυτῶν άγαθά.

ς'. ΒΧ οορίίο : Τόπος ένοέκατος Νομοί. ί. 88). 'Ο ια' τόπος καλείται αγαθός ουί

μων. οί ούν άγαθοποιοὶ ένταῦθα 15ίοις όντες προσώποις ή οίκαις ή ύψώμασι ή

ορίοις μέγαν πλούτον σημαίνουσι καὶ προὶΕεις επιφανείς καὶ αποστασίας

κατὰ τὴν άκμήν τής νεότητας. πάς οέ κλήρος καὶ πάς οίκοόεσπότης κλήρου ή

κέντρου ή τόπου ή τριγώνου ἐκεῖ τυχών παντα άγαθά σημαίνει.

Ρ. 56,1. 11-18~ 11οίίσυει είίίίοι·ιιτιί τιοαιτο ουιτι " τόπος ένοέκατος ,, τιοεμιο ουιτι

' τόπος όέκατος , οοιιςτυυτιί. Ηοο οτιμίί. ίτιοίρὶί : 'Ο ι' τόπος καλείται.... Ἐν

τούτῳ τῷ τόπῳ οί αίρεσιοίρχαι χαίρουσι καὶ πράὲεις αγαθάς καὶ έπωφελεῖς

οιούασι.

Ζ'. θεού "Ηλίου τόπος = νοτιοί. ί. 86'. Τόπος έννατος. - 1ιιοίρὶί: Ό θ' τόπος

καλείται θεός· έστι σε τόπος 'Ηλίου σημαίνει θέ τα περί θεών πάντα καὶ βασι

λέων καὶ Ξένων καὶ όνείρων καὶ θρησκείας ἔστι οέ το Ζῷόιον θιστρονομικόν καὶ

μετακόσμιον° έν τούτῳ τῷ τόπῳ οί σιγαθοὶ όντες έπὶ Ξένης τάς εύτυχίας ποιοῦσι

καὶ περὶ τήν θρησκείαν εύσεβεῖς καὶ δικαίως, μάλιστα εί καὶ ο κύριος τοῦ τόπου

καλῶς κεῖται καὶ ἐν ίόίῳ οίκῳ ή ύψώματι καὶ ὰθεώρητος ὑπό κακοποιῶν τύχη,

έν χρηματισμῷ γίνεται· οί τοιούτοι περὶ όχλων ήγουμένων (ί. ναι?) ίιιά την

έμπορίαν, τινὲς όέ βασιλικοὶ γραμματείς γίνονται· ταῦτα ιτε ποιεῖ μετά την

πρώτην ηλικίαν. - 0οί.οτει οιτιτιίτιο ιίίίίοτυτιί.

η'. 'Ογοοος Ξ νοιτοί. ί. 85'. Τόπος όγοοος . . . Τόν περὶ θανάτου λόγον σημαί

νει . . . 'Εάν ούν έκεῖ τύχη ό κλήρος τύχης καὶ ο κύριος τοῦ ώροσκόπου ουσπραγίας

καὶ άνωμαλίας ποιεῖ° έάν θέ καὶ κακοποιοὶ ώσιν ούτω, χεῖρον τό κακόν· ατυχείς

γάρ ποιεῖ . . .

Ρ. 57, 1. 19.Έρμής κύριος όντος (είσ) τοῦ όαίμονος έιτιπαρών τῷ η'ύπαυγος

μετά Κρόνου καὶ 'Αρεως κωφούς καὶ αλάλους. Σελήνη ήμέρας τοῖς ά.ριθμοίς καί

τῷ φωτὶ προστιθεῖσα μαλιστα 2), έν τῷ ια', από νεκρικῶν πραγμάτων καὶ κληρο

νομιών ώφελήσει.

6' = νοτιοί. ί. 85.Έβόομος τόπος. - 1ιιείμίί.: 'Ο Ζ' τόπος καλείται κέντρον ί›υτι
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κάν· σημαίνει θέ τό γῆρας καὶ τὸν γάμον . . ~ . ό ούν Ζεύς παρών ἐκεῖ καλόν τό

γῆρας καὶ άμοχθον ποιεῖ καὶ εύρήματα καὶ κληρονομίας ἐπί Ξένης .

Ρ. 58, '7. '0 σε Κρόνου ἐκεῖ σύ μόνον κακογιιίμους ἀλλὰ καὶ πάθη ποιεῖ περὶ τούς

οακτύλους ή αίμορροίας ή ρεύματα περὶ τούς πόόας° πάντως σε σίνει τό σῶμα

καὶ κακοτεκνίαν ποιεῖ μάλιστα παρ' αίρεσιν ἐν ίόίω οίκω . . ~ . "Αρης όέ ἐκεῖ ών

όυσγαμίας καὶ μοιχαλί11ας ζεύγνυσιν, σ1νει δέ τούς όφθα.λμούς ή τούς όακτύλους

ή τούς πόρος καὶ τρομώοεις ποιεῖ· πάντως οέ καὶ τὰ γονικά όιαφθείρει, μάλιστα

σε παρ' αίρεσιν άλλοτρίοις οίκοις, καὶ τὸ γῆρας κακόν.

ι' = νεπεί. ί. 33'. Έκτος τόπος.

Αιί ν. 17. 'Ήλιος όέ ἐκεῖ, καταὅυναστευθήσεται παρ' ύπερεχόντων καὶ ἐν ύπο

ταγή έστω.

Αιί ν. 30. Ρ. 341. Ἐὰν 11έ ό Ι) "αίτιο (Ερμού 1118) ἐπιπαρή τῷ τόπῳ, πλανήτην καί

ζημιι.ίιόη ποιεῖ τόν γεννώμενον καταλιπόντα τὰ ἑαυτοῦ μετά λύπης . Ζαν όἐ ἐκεῖ,

έν οημοσίοις πράγμασι ζημιωθήσεται. 'Αφροί›ίτη ὸέ, θιά γυναικῶν ζημιωθήσεται

καί κρίσεις έΕει πρός το γένος . μίγνυται όέ οούλοις ή σεσινωμένοις, έσονται ὸέ

καὶ όναφρόόιτοι καὶ άχαρεῖς. Ο' όέ ἐκεῖ, οίνος περί τούς πόόας ποιεῖ, κακίζει δέ

καὶ τὸν περὶ Μύλων λόγον καὶ ἐχθρών ἐπαναστάσεις καί ἐπί Ξένης κινούνους καί

σῖνος όζὸωσι, ού ἐστι τό ζῷὅιον οίκεῖον ένθα 6 Ο". ό 1›έ 3 ἐκεῖ κακοβούλους,

κλἐπτας άλλοτρίων ἐπιθυμητάς, κακολόγους ουσεπιτεύκτους, καὶ κακὰς φήμας

κτήσονται.

τα' = νεπεί. ί. 33'. Τόπος πέμπτος.

Αεί ν. 3 σε. 'Όταν ούν ό Ζεύς ή 'Αφροόίτη ἐκεῖ τύχη οίκοόεσπότ(αι) ή τοῦ κλήρου

τής τύχης ή τοῦ ώροσκόπου, τι γεννώμενος άρχει 15ιά λαού μάλιστα 13έ 'Αφροόίτη

1ύιοπροσωποῦσα έΞαυγος° ό γάρ τοιοῦτος κυριεύσει χώρας καί ἐπαφρόόιτος έστω

καὶ εὐσχήμων καὶ τιμάς έΞει τῶν όλων (1. όχλων), ἐιίνπερ μὴ θεωρήται ὑπό κακο

ποιῶν. ο το 211 καὶ ἀγαθὸν σύμβουλον πρός τοῖς είρημένοις ποιεῖ. ό ί›έ Ο' ἐκεῖ,

τύραννον, στρατηγόν. ό ίιέ κύριος τοῦ ώροσκόπου ή τής τύχης ἐκεῖ ίόιοπροσω

πούντες ποιοῦσι κυρίους ζωής καὶ θανάτου. ό όέ Κρόνος ἐκεῖ, πολυκτήμονας

ἐγγείων, άρχοντας, θεμελίων κτίστας ή χωρών ή πόλεων. ό το Ήλιος ἐκεῖ ίοιο

προσωπῶν, βασιλέων φίλους καὶ ἱερῶν θείων άρχοντας . ό όέ 'Ερμής πολυπείρους

καὶ γραμματ(εῖς) ποιεῖ πρσκόπτοντας όιὰ λόγων καί πίστιν χρημάτων έχοντας,

μάλιστα όέ εί ἐστιν έἰαυγος καί ἰόιοπρόσωπος καὶ όρῶντος "Αρεως καὶ Κρόνου. ή

ίιέ Σελήνη ἐκεῖ καλῶς κειμένη εὐτυχεῖς ποιεῖ μάλιστα οίκοὅεσποτούσα τοῦ κλήρου

τής τύχης ή τοῦ ώροσκόπου καί ίόιοπροσωπούσα καὶ τοῖς άριθμοῖς προστιθεῖσα.

άλλοι μέν άγαθοὶ συμπαρόντες αὐτή τὰ άγαθά ὸώσουσι, οί όέ κακοποιοὶ θραύ

σουσι. - 8ειιιιιιπίιιτ τπιιίία :ίίίο είε προ αιτίπίο 1οοο.

ιβ' = νεπεί. 1. 31ι. Τόπος ό'. - ί)ίίίετί; ιίοοοί πιοπίίο ὰγαθοποιῶν ίπ Ηοττπείο.

ιγί = νοπεί. 1. 301. Τόπος γ'. - Ρόσι ροω:αι Ἐὰν ούν ή Σελήνη τύχη ἐν τῷ τρίτψ

τόν οἰκούεσπότην έχουσα τοῦ ώροσκόπου ή τοῦ κλήρου τής τύχης ἐν ίόίιμ

προσώπιρ μάλιστα καὶ τής αἱρέσεως (?) καὶ μεστή καὶ τοῖς άριθμοῖς προσθετική , ό

γεννώμενος έστω μέγας, πλούσιος, ύπό θεῶν χρηματιζόμενος καὶ ἱερῶν τόπων

(προεστώς), έΕει ὸέ όιάφορα χρήματα, άρΕει όέ πόλεων· ἐὰν θέ συμπαρή ό

ίίλιος καὶ ή Σελήνη άπό συνόόου, ἱερεύς έστω. ἐὰν θέ ό Κρόνος συμπαρή , έστω
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ὶεροσκόπος, φιλοοικος, Ζημιύ.ιοης, θεοχόλιυτος, βλασφημος εὶς το θεῖον. ἐὰν Μ

6 Ζεύς συμπαρή τη Σελήνη, μάγος, προφήτης πλούσιος° ἐὰν σε "Αρης συμπαρη

τη Σελήνη, εστω πρακτικος καὶ αποστερητής άλλοτρίων · ἐὰν σε παρῶσιν ἐν ὶοίιρ

τόπῳ ή προσιὶιπῷ μαλιστα ἐπὶ νὺΕ Μο), τὶνεται στρατη(λά)της, ἐπὶορκος χάριν

χρυσού ατο· ὅτε καὶ χόλῳ βασιλικῷ απόλλυται. ἐὰν ρε ο τής τύχης κλήρος ἐπι

παρή σὺν τῷ της 'Αφροοὶτης ἐν ὶοἱῷ προσῶπιμ, μάλιστα νύΕ Με), καὶ ἡ Σελήνη

οὶκοοεσποτοὶ`›σα τού κλήρου συνή ἐκεῖ ἐν πιω προσῶπιμ, ο τεννιὶιμενος εσται

μέτα, πλούσιος καὶ ὑπὸ γυναικα ευερτετηθήσεται, τινὲς σε καὶ ἐν ήγεμονίαις

οιοὶτουσι· οἱ σε καὶ αρώματα μεταχειρὶΖονται. ἐὰν οε ο 'Ερμής σὺν τη Σελήνη

τύχη ἐκεῖ ὶοὶιμ προσῶπι.μ καὶ κυριεύσουσα πω τοῦ ι1ιροσκοπού ή τοῦ κλήρου

τής τύχης, ο τεννύ›μενος ἐρεῖ τα μελλοντα ὡς θεὸς καὶ μυστηρίων απορρήτων

μεθἐΕει καὶ τῶν οὺρανὶων μέτοχος ἐσται° κτλ.

ια: νεοεὶ. ὶ'. ?θα Δεύτερος τόπος. - Ιιιοἱρὶὶ :Ό οεύτερος τοπος καλεῖται

"Αώου πύλη καὶ αργός. ἐν τούτῳ αργότεροί εὶσιν οἱ (ὶταθοὶ πλην τα ἐλπιζόμενα

καλα αποτελούσιν καὶ απο νεκρικῶν πραχμάτων ἐλπὶοας, καθε) επαναφορά ἐστι

τοῦ ῶροσκόπου. οἱ σε κακοποιοὶ ποιούσι νωχελεῖς απράκτους καὶ σὶνη περὶ τας

όψεις. ἐὰν σε 6 κλήρος τύχη ἐκεῖ ή καὶ ο κύριος αὐτοῦ καὶ 6 οὶκοοεσπότης τοῦ

ι1ιροσκόπου κακοποιοὶ 6ντες τον τόπον θεωρήσωσιν, νεκροφύλακας ποιοὶ3σι καὶ

κυνοβρύιτους καὶ αποκηρύκτους τῶν `“Νέα” · εἰ ο Κρόνος ρε παρη τῷ κ' καὶ οἰκο

οεσποτ(η) τής τύχης ή τοῦ ώροσκόπου,νεκροψύχους , νοσερούς ποιεῖ καὶ πτωχούς ·

ο σε "Αρης ιὶισαύτως τυχῶν ποιεῖ αποβολας καὶ αντιπτώματα τῷ γεννωμενιμ καὶ

περὶ τας όψεις σε πολλάκις σῖνος . ἐπὶ σε 'Αφροοὶτης οὶκου απο γυναικῶν έστω ή

βλαβη καὶ κατὰ τὸν αστέρα ού οῖκος Η. οὶκεῖος) έστω ή βλαβή. Ήλιος σε ἐν τῷ

β' ιὶ`ιν οὶκοοεσπότης τοῦ κλήρου ή τοῦ ιΙιροσκόπου κατά μοῖ(ραν) προσώπιμ ὶοίιμ

(ή) τοῦ 'Άρεως όντος ἐν τῷ ύιροσκόπιμ ἐν Κρόνου Ζιμοὶῷ, ο τεννῶμενος

τυφλο0ται ἐν τοῖς το0 "Αρεως χρόνοις καὶ ἐπαιτήσει καὶ τῶν πατριὶιων στερηθή

σεται. 'Αφροοὶτη ρε ἐν τῷ οευτἐριμ ούσα τόπῳ, οὶκοοεσποτο0σα της τύχης ή τοῦ

ὡροσκόπου, ὁ τεννιὶιμενος αποοημήσει ή ἐφ' ι'ὶτρων τὰς πραΕεις δέει, εὶ ἐστιν

εῷα ανατολική. εὶ σε εσπερὶα, ἐν ὶεροῖς θηλεὶοις καταφεύγουσιν ή μυστήρια

θεῶν ή τελετας περιποιούνται. 'Ερμής σε ἐν τῷ οευτἐριρ ῶν ὶ5παυτος αχρωμα

τους ποιεῖ, ανατολικὸς σε εἰιμαθεῖς, περιέργως, ἐπιχειροῦντας οι ουκ έμαθον,

ἐπιτευκτικούς ἐν τοῖς μαθήμασιν. Σελήνη σε παρουσα τῷ β' τόπῳ Κρόνου

ύ.ιροσκοπούντος ὑποοειχθήσ(εται) @οι ὑποχυθ-) τούς οφθαλμούς. - ΜΜΜ.

ὶισὶιιιιπιοτὶὶ εει.μιιιιιὶιιι·. [Ε. 0.]

Ρ. 60, Ι. 8. Ζημιωτικὁς Ηετπιοει.

Ρ. 62. Με κατόχοις 8χτὶαι:ὶει, οί'. Πι·ειοεοὶιο, Βιμ. Ζεὶωσὶιτ., Χιν (1905), ρ. 576

(Οιιπιοτιι).

' Ρ. Μ, Ι. 1. ή στρατ. πομπο εεειο εκ ὶστρατ. ὶ'οτιιιιι νιιὶΒαι·ὶ ειι8ρἰοιιὶιιτ Βιιιὶ.

Ρ. 69, ὶ.4 εὶ ο. 8οτ. παρα ρω περὶ.

Ρ. 'Η, Ι. 18. δα. ΙΙ, 28.

Ρ. ?9, Ι. 13. Απ ὑπενεχθέντες?

Ρ. 73, ὶ. 9. εἰς τὸν] ατι ἐστόν?

Ρ. '77, Ι. 14. $οι·. ἐν τῷ ὐποτεὶῷ.
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Ρ. 79, 1. 12, 8οτ. Καρκίνῷ.

Ρ. 87, 1. 37. Αιὶπ. εοτ. : οοιτ. Η (ποπ Μ).

Ρ. 110,1. 38. Ποίο ή.

Ρ. 111, 1. 16. συγγενικά (πρόσωπα) ριιίο.

Ρ. 111,1. 28. Νοπιτιο όιοικονομίας.

Ρ. 111, 1. 29. Νοπιρο έπικτώνται.

Ρ. 122, 1. 23. όιίο καὶ τρεῖς ίιιο1ιιτ Βαεί., οί'. Ήιοπιίεοτι, ΙΜ. Πω., 1903, μ. 51, 19;

Ηίρρίπίτ., ρ. 59, 13 ((11ιατίὶ., ΙΙ, τι. 10, 3).

Ρ. 122, 1. 31. αγ. μετέώρος τῷ έπαίνω Επτά.





1191910198 ΝΟΜὶΝΠΜ

Νιιττιοτί ρτίοτοο μαςίτιιιττι οί νοτουττι 6οοίςτιο.τιί, ροείοτίστοο υυοίει ίτιοὶυοί

οοι11οοττι οί ίοὶίυττι.

1. 1190511( 1400108051

Αὶιι·ειτιιυο 71, 94.

Αοίιίὶίοει 11 (15, ί. 194).

Αοςγρίὶὶ 87,8; 117, 17.

Αὶοίττι 14(15, 1ζ949').

Αίνρίυει 98 (15, ί. 809).

Αροίίίιιατίυο 88, 17.

Αροίίοτιίιτο 198, 15.

Αροττιαοστ 19(15, ί. 968' εοφ).

Ατίειίοτοίτυο 4 (15, ί. 59); 197, 18.

Αι·ίειίοκοτιιιο 98 (15, 1'. 997, 814).

Αοοὶο.ίίο 49, 8.

Αιτίοίνοιιο 4 (15, ί. 64, 79).

Βετόνὶοτιίί 86, 84; 117, 17; 197, 19.

01ιτιὶ6ιτοί 18 (15, ί. 980); 197,19; 181,9, 4.

0ί6οτιειο 198, 15.

(01οιιιιίίιοο) 80, 19; 41, 7; 48, 19.

0τίίο6οττιυο 6 (196., 111,7, 8); 7 6516.,

111, 96);10(15.ί.106');46,19;48,80;

49, 10; 59,98; 194, 94; 196, 84.

Πίορίιο.τιίιιο 98 (15, 6 860).

Ετιιίοοίίιοτιοο 19 (15, ί. 907).

Ευο116οο 8 (15, ί.9-18); 98 (15, ί. 999, 898).

Ευοίοττιου 197, 18.

Ευτίρί6οο 41, 6.

Ευίοοίιιο 4 (15, ί. 75).

1ι'ίττιιίοιιο Μαίοττιυο 149 ευ.

6ου6ουίίυει 98 (15, ί. 987).

6τιιοοί 117, 17.

Ηοίίοιίοτυο 19 (15, 11 999).

σου. ν, Ριάντ. ιι.

Ηοτττιοε '1'ι·ίοττιοςίοίυει τι. 1; οί. 156.

Ηοτιιιίειο 7 απο.. 117, 97); 114, 1; 115, 80.

Ηοτιιιίρρυε 6 (να, 11, 98); 71. 18

Ηίρροτοὶιιιο 5(νυί.,1,19); 19(15, ί. 907,

910); 198,14.

Ηοττιοτυο 80, 98; 87,6;48, 94,96; 198,

18, 80; 194, 4, 7.

Ηνρείοίοο 4 (15, ί. 70).

Ιτι61 99 (15, ί. 988).

Ιοατιτιοει Ρὶιίὶορουυο 11 (15, ί. 189).

Μοτιοίίιο 149 55.

Μο.τίτιιιο 8 (15, ί. 99).

Μοίου 197, 17.

Νοοὶιοροο 84, 4; 46, 18; 48, 17; 71,90;

198, 19.

Οτρίιουο 49, 97.

Ρουίυει 18 (15, ί. 989).

Ροίοείτίο 46,19; 71, 9 (?), 19; 148 σε.

Ροτοειο 181.

Ρίιίίίρρυο 197, 18.

Ρτοοίυο 11 (15, ί. 178).

Ρ10161119.91.1811 (15, ί. 198); 98 (15, ί. 890).

Βίιοίοι·ίυο 181, τι. 9.

8ουίίτοο 7 (150., 111, 97); 114,1.

8υ6ίιιοο 198. 15.

'1'ίιοοάοοίιιο 8 (15, ί. 81-48)~

'1'ίττιτιουο 6 (να, 11, 81) ; 49, 8.

ναίοτιο 4(15, 1189); 27499.

11
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Η. ΝΟΗΜΑ ΕΕΤΕΒΑ

Αοενρὶιιει 86, 31; 139,9. Βοιιιιιιιὶει 137, 12; 139,10.

Μαρία 138, 28. Ξετεε 138. 1 τι.

Μια 138, Η. Τίιὶιιαο 138. 1.

Μειωσα (Αιιι°Θίἰυε ?) 48, 17. Τ:ὶιιὶειαιι 138, 1.

Ρετεὶε 187. 15.): 188, 90. Τατοὶα 138, 9.
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